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Sammanfattning 
Denna studie undersökte modalpartiklarna ju och väl ur ett pragmatiskt och modalt perspektiv 
och hur de används i tal. Enligt Kamio (1997:5) har talare olika stor ”rätt till information” i ett 
samtal vilket är relevant för användningen av modalpartiklar, då de signalerar talarnas 
inställning och attityd till det som sägs. Syftet med denna studie var att kvantitativt undersöka 
modalpartiklarnas användning i samvarians med pronomen, tempus och typ av verb. Metoden 
för studien var en korpussökning. Datan bestod av en korpus, ”Samtal i Göteborg” (Löfström 
1988), som innehöll inspelat och transkriberat tal. Resultaten visade att första person subjekt 
hade en hög samvarians med ju, samt att väl hade en hög samvarians med andra person 
subjekt. Modalpartiklarna användes även mer frekvent i presens än i preteritum. Vidare fanns 
en samvarians mellan modalpartiklar och privata samt allmänna verb, där distributionen av 
modalpartiklarna var större med allmänna verb. Resultaten talar för att användningen av 
modalpartiklar korrelerar med rätten till information i ett samtal och att distributionen av dem 
följer pragmatiska mönster. 
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Swedish Modal Particles: the Use 
of ju and väl in Speech 

Saga Höglund 

Abstract 
This study investigates the Swedish modal particles ju and väl in speech from a pragmatic and 
modal perspective. According to Kamio (1997:5) there are ”territories of information” in 
speech which is relevant for the use of modal particles, since they indicate the speakers’ 
attitudes and stances towards what is said. The aim of the study was to quantitavely 
investigate the use of modal particles with pronouns, tense and verb type. The method of 
investigation was a corpus study and the data consisted of a Swedish speech corpus ”Samtal i 
Göteborg” (Löfström 1988) which was made up by recorded and transcribed speech. The 
results from the study indicates that first person subject highly correlates with ju, while väl 
correlates with second person subject. The modal particles were more frequently used in 
present tense than in past tense. Moreover, the results indicate that there is a covariance with 
modal particles and ”public verbs” and ”private verbs” where the distribution of the modal 
particles is larger with ”public verbs”. These results indicate that the use of modal particles 
correlates with the territories of information between speakers and that the distribution of the 
modal particles is in accordance with pragmatic patterns.  
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1. Inledning 
Denna studie ämnar undersöka modalpartiklarna ju och väl och deras användning samt funktion i tal 
ur ett pragmatiskt och modalt perspektiv. Modalpartiklarna undersöktes utifrån parametrarna faktiska 
användningen i samtal sett till hur de förekommer tillsammans med pronomen, tempus och verbtyp. 
Tidigare forskning på ämnet har till stor del fokuserat på den syntaktiska aspekten av användningen. 
Genom att studera talhandlingars utformning som med hänsyn till talarens och mottagarens tillgång till 
kunskapen som berörs (Heritage 2012, cf. Kamio 1997), kan distributionen av modalpartiklar 
gentemot subjektspronomen och olika typer av handling säga något om hur modalpartiklarna används 
för att positionera och evaluera diskursobjekt med hänsyn till taldeltagarna. Talarens benägenhet att 
använda modalpartiklar så som ju och väl kan antas bero på vem som besitter rätten till informationen 
som talas om (Kamio 1997). Dessa två parametrar synliggörs till viss del av subjektspronomen 
tillsammans med satsens predikat. Resultaten kan komma att fylla en funktion för vad som är känt om 
modalpartiklar och samt deras pragmatiska roll i tal och interaktion. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka distributionen av modalpartiklarna ju och väl gentemot 
subjektspronomen, predikatstyp och tempus, detta för att undersöka om det finns en samvarians i 
distributionen av dessa och om de kan komma att härledas till en eventuell samvarians med vilken 
eller vilka typer av verb de används med. Utgångspunkten för undersökningen är att distributionen av 
de undersökta modalpartiklarna inte är slumpmässig. Det förväntas även att det finns tydliga mönster i 
deras förekomster gentemot subjektspronomen, verbtyp och tempus förväntas följa observationer som 
rör talares ”rätt till information” (Kamio 1997:5) och besläktade pragmatiska teorier som rör talarens 
förhållningssätt till kunskap beroende på vem den tillhör. 

1.2 Frågeställningar och hypotes 
• Hur ser distributionen av ju och väl ut gentemot subjektspronomen? 
• Hur ser distributionen av ju och väl ut gentemot olika verbtyper? 
• Hur ser distributionen av ju och väl ut gentemot dåtid/nutid (tempus)? 
• Vad säger distributionen av ju och väl om taldeltagarnas rätt till information i talad 

interaktion? 
Förväntningen är att distributionen av ju och väl gentemot subjektspronomen och tempus samt 
verbtyper inte är slumpmässig, utan följer de pragmatiska hänsynstaganden som rör rätt till 
information och tillgång till information i samtal. En sådan korrelation skulle synliggöras genom att ju 
antas förekomma oftare med första person subjekt och allmänna verb. Vidare antas det att väl ska 
förekomma oftare med andra person subjekt och privata verb. 
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2. Bakgrund 

Det har genomförts många studier på området för modalpartiklar. Flera aspekter av dem och deras 
funktioner har studerats, dess syntaktiska funktioner bland annat modalpartiklarnas modala funktion, 
men också den pragmatiska funktionen. Aijmer (2013) fokuserar i sin artikel på funktionen hos 
modalpartikeln och vikten av den. Hon menar att det är funktionen hos frasen/partikeln som 
bestämmer dess betydelse och att gränsen mellan diskurs- och modalpartikel därför inte alltid är 
självklar. Det finns flera sätt att undersöka och även skilja på dessa, varav en är att inte alls skilja på 
dem förutom att modalpartiklar har en viss plats i satsen. En annan är att skilja på dem utifrån funktion 
och formalitet, alltså plats i satsen (Traugott 2007). Aijmer (1977) väljer att gå på frasens egentliga 
och formella funktion i talhandlingen. Hon argumenterar för att användningen av en modalpartikel 
bestäms av aspekter i talsituationen, bland annat talarens avsikt att uttrycka en viss effekt med sin 
talhandling, talaktens samband med ett yttrande sedan innan samt vilken information adressaten har 
om det som talas om. 

Eriksson (1988) undersökte i sin studie modalpartiklar utifrån aspekterna i) talarens kunskap om 
ämnet och ii) relationen mellan innehållet i meningen och meningen innan. Han benämner målet för 
samtal och kommunikation som att enas och komma överens, för vilket modalpartikeln kan ha en roll. 
I undersökningen analyserar han modalpartikeln i relation till uttalandet innan. Han menar att den 
pragmatiska funktionen beror på modalpartikeln och dess relation till talsituationen. Han teoretiserar 
även att modalpartiklarna kan fylla fler pragmatiska funktioner ju mer obestämd den konventionella 
betydelsen är. Modalpartiklar kan fylla ett tomrum i kommunikationen som kan uppstå mellan vad 
talaren uttrycker och vad mottagaren inte vet om informationen. Detta skulle i så fall stämma överens 
med direkta och indirekta talhandlingar. När en talhandling utförs kommuniceras informationen direkt 
och indirekt. Den lingvistiska betydelsen av ett uttalande blir relevant för talarens avsikt och hur den 
förmedlas. Det uppstår en lucka mellan vad talaren vill förmedla och betydelsen av de ord som 
används för att göra det, vid just det tillfället. I ett samtal fylls denna lucka av adressatens 
resonemang/antagande kring vad talaren egentligen hade för avsikt och mening med sitt uttalande. Då 
blir den pragmatiska aspekten högst relevant, för att förklara om och hur en tanke som uttryckts av en 
talare mottas av adressaten (Spencer-Oatey & Žegarac 2013). 

Forskningen kring modalpartiklar har främst utförts på tyska modalpartiklar men också de 
skandinaviska. Varje språks uppsättning modalpartiklar är specifika i sin betydelse och funktion för 
det språket, men det finns även tydliga likheter mellan kognata och icke-kognata former mellan språk. 
Exempelvis har den kognata formen ja i tyska en snarlik betydelse och funktion jämfört med 
svenskans ju. Japanskans yo är inte kognat med dessa former, men uppvisar stora likheter med tyskans 
schon. De markerar båda att uttalandet bär en bedömning eller värdering av det som talas om från 
talarens sida (Endo 2012). 

Grices (1975) kvalitetsmaxim innebär att talaren inte ska säga något som hen vet inte stämmer, samt 
att hen heller inte ska säga något den inte har belägg för. Denna princip är intressant för denna studie 
utifrån idén om allmänna och privata verb, då det med stöd av detta lär vara mindre troligt för talare att 
ta besittning över rätten till information när det gäller privata verb, jämfört med allmänna verb. De två 
typerna av verb, allmänna och privata, kommer att presenteras närmare i avsnitt 2.3. Modalpartiklar 
uttrycker talarens attityd till det som sägs och kan exempelvis användas för att uttrycka att hen håller 
informationen för sann och söker medhåll. Därmed lär uttalanden som “han känner ju” vara mindre 
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frekventa än “jag känner ju” då man troligtvis oftare har belägg för att talaga om sina egna känslor, 
oftare än för att tala om någon annans. 

Epistemisk status och ställningstagande är typer av språklig modalitet som representerar talare och 
mottagares uttryck för modalitet. Kamio (1997) utvecklade en teori för epistemisk status baserat på två 
kända tidigare teorier som behandlar talares “rätt till information” (eng. ”territories of information”) 
(1997:5). Denna teori bygger på det faktum att både talare och mottagare besitter rätten till 
information. I praktiken innebär det att den information som behandlas i samtalet kan falla inom 
talarnas territorier och detta sker vanligtvis i olika hög grad. Om en talare säger “Du har ingen aning 
om vad jag såg idag!” gör den anspråk på en “fullständig epistemisk fördel” (eng. ”absolute epistemic 
advantage”) (Heritage 2012:4) och gör då även antagandet att mottagaren är fullkomligt omedveten 
om informationen. Om en talare däremot säger “Visst är den här låten bra?” antyder talaren en form av 
rättvis tillgång till informationen mellan sig själv och mottagaren. Detta sker till olika grad på en skala 
i vardagligt samtal och kan variera allt från att den ena eller den andra talaren har fullkomlig rätt till 
informationen, till att statusen är jämlik, samt alla grader däremellan. 

Heritage (2012) presenterar epistemiskt ställningstagande som den sociala relationen mellan två talare 
samt att denna syns i turtagningen i samtal, ofta med modala uttryck. Några exempel där talarens 
epistemiska ställningstagande syns i talakterna är: 

(1) “Har du läst den boken?” 
(2) “Visst har du läst den boken?” 
(3) “Du har läst den boken”. 

(1) uttrycker en fråga som endast söker efter information om personen läst boken eller ej. Exempel (2) 
söker samma information som i exempel (1) men uttrycker även ett övertag gällande rätten till 
information mellan dem, att personen eventuellt borde ha läst boken. Exempel (3) uttrycker ett 
påstående, där talaren tar sig fullständig besittning över rätten till informationen. 

Det pragmatiska begreppet ”epistemisk ståndpunkt” (eng. ”epistemic stance”) (Heritage 2012:5), kan 
beskrivas som ett tillvägagångssätt för talare att uttrycka sin inställning till sakers tillstånd. Ens 
ståndpunkt uttrycks ofta genom villkor för utvärdering och avsiktlighet kring det som talas om. 
Kockelman (2004) beskriver ståndpunkt och subjektivitet i mayaspråk i sin studie. Han fann att dessa 
uttrycks genom komplementstagande predikat och grammatisk statuskategori. Dessa statuskategorier 
kommer presenteras nedan som verbkategorier. Han menar att dessa lexikala och grammatiska 
kategorier klargör principer för åtagande samt talakten i sig. Ett urval av dessa kategorier har gjorts. 
Ett fåtal av dem har de utelämnats, då de inte var applicerbara eller relevanta för svenska eller för 
denna studie. 

Modalpartikeln bär en viktig funktion gällande vad som uttrycks av talaren, både gällande hens attityd 
till det som sägs i talakten och mottagarens relation till innehållet (Aijmer 1977 & 2013). Den 
pragmatiska funktionen i samtal som modalpartikeln bär är högst relevant gällande epistemisk 
ståndpunkt, Grices (1975) kvalitetsmaxim samt talarens och mottagarens rätt och attityd till 
information. Då modalpartikeln signalerar talarens attityd och ståndpunkt till det som sägs, antingen 
från talarens eller mottagarens sida, blir det pragmatiska förhållandet samt samvariansen mellan 
modalpartikel, subjektspronomen och typ av predikat mycket intressant att undersöka. 
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2.1. Avgränsningar och begrepp 
I forskningen om modalpartiklar har många olika begrepp använts. Många av dem syftar till den lite 
bredare gruppen diskurspartiklar, till vilken modalpartiklar är en undergrupp. Några exempel är 
“talaktsadverbial” (Eriksson 1988), “talarattitydsadverbial” (Aijmer 1979), “modala satsadverbial” 
(Andersson et al. 1999) och “modalpartikel” (Lindström 2008). I denna studie kommer den senare, 
modalpartikel, att användas. Detta eftersom just modalpartiklarna skiljer sig från satsadverbialen på ett 
par punkter. Bland annat kan de inte agera som fundament, alltså stå på första platsen i satsen, och av 
samtliga modalpartiklar i svenskan är nog, samt eventuellt nu, de enda som kan ha alla adverbiala 
positioner i en sats. Både ju och väl förekommer satsmedialt, se tabell 2.1.1., däremot kan de också 
förekomma i efterfältet i satsen, som exempelvis ”Hon äskar dig, ju.” (Lindström 2008:95). 

Tabell 2.1.1. Exempelmeningar med modalpartiklarna ju och väl på satsmedial position. 

___________________________________________________________________________ 
1. Å dom e ju bara som trasdockor 
2. Dom kan ju klara vad som helst 
3. Vi är väl färdia i den tiden kan ja tro 
4. Ja du kan väl kolla så han inte behöver … 

(Lindström, 2005) 
___________________________________________________________________________ 
I undersökningen och diskussionen av modalpartiklarna kommer begreppen ”distribution” och 
”samvarians” användas. Dessa innebär och motsvarar ungefär fördelning och samförekomst. Några 
kategoriska begrepp som kommer att användas för att diskutera och hänvisa till samtliga 
modalpartiklar och dess funktioner i yttranden är “appellmodalitet”; “Det är väl Fingal Olsson som 
sitter där borta?”, “retorisk modalitet”; “Det är ju Fingal Olsson som sitter där borta!” samt 
“sannolikhetsgraderande” (Andersson et al. 1999); “Fingal Olsson kommer väl när som helst.”. Dessa 
begrepp kommer förklaras vidare i avsnitt 2.2.1. Modalpartiklarna som undersökts i denna studie 
kommer presenteras i följande avsnitt. 

2.2. Svenska modalpartiklar 
Modalpartiklar i svenska signalerar talarens inställning och förhållningssätt till informationen samt 
hens antagande om mottagarens inställning till densamma. De fungerar som modala indikatorer och 
uttrycker talarens attityd till det som sägs och om hen håller det för sant. Modalpartikeln anger även 
vad det finns för evidens för innehållet av det som sägs (Aijmer 1977). Betydelsen och därmed även 
den modala funktionen bestäms av den rådande kontexten (Petersson 2008). Modalpartiklarna kan 
varken stå för sig själv eller ta alla adverbiala platser i satsen, med undantag för nog som kan 
förekomma satsinitialt. 

Svenska är ett SVO-språk, alltså arrangeras påståendesatser i ordningen subjekt, verb och objekt. För 
svenska finns även en V2-regel, vilket innebär att det finita verbet kommer på plats två i en 
påståendesats. (Hultman 2003) Denna undersökning kommer studera raka påståendesatser, där det 
finita verbet kommer på plats två i satsen. Eftersom de modalpartiklar som kommer undersökas i 
denna studie förekommer i mittfält, placeras de mest naturligt efter verbet, vilket resulterar i 
ordningen: subjekt + verb + modalpartikel, som i till exempel ”Han gick ju hem.” 
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Det är svårt att bestämma en absolut betydelse för modalpartiklarna då den är pragmatiskt avhängig 
och riktad mot samtalsdeltagarnas förhållning till informationen. Det är även svårt att bestämt påstå att 
användningen av en absolut modalpartikel uttrycker att båda talarna är medvetna/antas vara medvetna 
om informationen som delas. Ett exempel på när den inte delas ges i nedan i exempel 2.2.1.3. nedan. I 
de fall väl bär egenskapen av appellmodalitet delar den likhet med ju då talaren i båda fallen antar att 
adressaten besitter samma information och bekräftelse eftersöks i viss mån. 

Modalpartikeln ju utgår huvudsakligen ifrån att talaren har en uppfattning om att informationen är 
delad med mottagaren, så som “Hon springer ju fortare än jag.” medan väl utgår från mottagarens 
uppfattning som delad med talaren, exempelvis “Du springer väl fortare än henne?”. Nedan ges några 
definitioner och syften för användning av samtliga modalpartiklar. 

Tabell 2.2.1 Olika modaliteter för ju och väl. 

_______________________________________________________________________________ 
Ju: 
1. Retorisk modalitet: talaren anser sitt uttalande vara sant samt antar att adressaten redan har tillgång 

till informationen.  
Till exempel: “Sveriges flagga är ju gul och blå.”. 

Väl:  

2. Appellmodalitet: uttrycker en gradvis visshet/osäkerhet (som oftast mot det säkrare hållet) eller ett 
antagande samt vädjar om medhåll. 
Till exempel: “Du låste väl dörren efter dig?”. 

3. Sannolikhetsgraderande modalitet: utan att nödvändigtvis direkt söka adressatens 
medhåll. 
Till exempel: “Välkomna, maten ska väl vara färdig snart.”. 

__________________________________________________________________________________ 

Samtliga modalpartiklar uttrycker modalitet, men de möjliga typer av pragmatiska uttryck de kan ta 
skiljer sig mellan talare och talsituationer. De begrepp som presenterades i tabell 2.2.1. är intressanta 
sett till att de är underlättar för kategoriseringen av modalpartiklar sett till talarens avsikt med 
innehåller i talakten samt modalpartikelns pragmatiska roll. 

2.3 Verbkategorierna 
Verbkategorierna som använts för denna studie är efter Kockelman (2004) och dessa delar upp verben 
utefter de komplement de kan ta. Verbkategorierna är relavanta för studien då de fungerar som 
underkategorier till uppdelningen av allmänna och privata predikat. Kategorierna är efter Kockelmans 
(2004) indelning och är fritt översatta till svenska. Viktigt att lägga märke till är att listan 
ursprungligen var ämnad att avse mayaspråk, därav är vissa av dessa verbkategorier inte applicerbara 
på svenska verb; alternativt har de inte varit relevanta eller genererat några träffar i sökningarna. Av 
den anledningen har vissa kategorier och verb exkluderats ur denna studie. Utefter undersökningens 
gång har relevanta svenska verb lagts till, dessa har då förts in i denna lista så att de följer samma 
kategorisering. Följande lista innehåller samtliga verb som inkluderats i studien. Vissa verb är högst 
relevanta i svenska då de är vanliga i talspråk men har exkluderats ur denna studie då de inte 
förekommit i rätt kontext i korpus. 
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Tabell 2.3.1. Verbkategorierna efter Kockelman (2004). 

___________________________________________________________________________ 
• Transitiv aspektuell – ”att göra” “att börja” “att försöka” “att få” “att sluta” “att ge” “att ha” 

“att heta” 
• Mental handling  

o Önskan/avsikt - “att vilja” “att behöva” “att hoppas” 
o Transitiv affektuell - “att gilla” “att älska” “att hata” 
o Rädsla/skam - “att skämmas”  
o Hjärtepredikat - “att komma ihåg” 

• Intransitiv aspektuell – “att kunna” “att vänta” 
• Rörelse – ”att åka” “att komma” “att stanna” “att vara” “att gå” “att springa” 
• Jussiv  –  “att hjälpa” “att skrämma” “att ringa” 
• Uppfattning – ”att höra” “att se” “att titta” “att känna” 
• Kognition – ”att veta” “att tänka” “att förstå” “att tro” “att tycka” 
• Talakt – ”att fråga” “att lova” “att säga” 

___________________________________________________________________________ 

Vad gäller samvarians mellan användandet av modalpartiklar och pronomen samt tempus i satsen 
finns det inte någons större mängd tidigare forskning som utförts och inte heller att tillgå. Därav får 
denna studie delvis funktionen av en utforskande studie med syftet att undersöka om det finns en 
samvarians och hur den i sådana fall ser ut. 

Uppdelningen av dessa verb som allmänna eller privata utgår från en uppdelning mellan händelser 
som potentiellt är tillgängliga för andra än talaren (eller personen som tillskrivs aktiviteten) samt 
händelser som är privata för talaren (eller annan person) men som i termer av sanningsvärde inte 
skiljer sig från allmänna predikat. Denna uppdelning av verb är den primära för denna studie. Gällande 
den pragmatiska aspekten samt rätten till information lär modalpartiklarna ju och väl vara mer 
frekvent använda i samvarians vad som i denna studie kommer att kallas allmänna verb. Dessa verb 
representerar något som kan anses vara känd fakta av båda talarna, exempel på det är “Hon gick ju på 
universitetet.” eller “Han lärde sig ju att cykla när han var fem.”. En talakt som däremot uttrycker en 
mental eller kognitiv handling och där informationen som talas om mest sannolikt endast känns till av 
talaren och inte samtalspartnern lär vara mycket mindre frekvent. Dessa kommer att kallas privata 
verb. Yttranden som exempelvis “Jag tänker ju ofta på det.“ lär vara mer frekventa än “Hon tänker ju 
ofta på det”. I denna studie förväntas det att generellt färre resultat genereras för privata verb och med 
kognitiva handlingar än för de allmänna, mer observerbara handlingar, för både ju och väl. 
Korrelationen för ju förväntas vara störst med första person subjekt och allmänna verb samt att den för 
väl är störst med andra person subjekt och privata verb. 

I denna studie kommer tempus undersökas som en aspekt, då tempus i den uttrycka talhandlingen kan 
innebära en intressant aspekt i betydelsen för modalpartikeln. Sett till modalpartiklarnas olika 
funktioner vore det intressant att se distributionen för hur dessa funktioner kan ha en samvarians med 
tempus. Detta skulle ge klarhet i om modalpartiklar mest frekvent används i syfte om sammanhanget i 
nutid eller något som redan talats om eller hänt, då i preteritum. Tempus roll i undersökningen har att 
göra med hur talare refererar till nuvarande eller dåtida händelser. Detta skulle kunna ha betydelse för 
hur referens görs om en händelse är tillgänglig för mottagaren eller inte och om det är något som är 
tillgängligt i talsituationen eller i det förflutna. Meningar uttryckta i futurum kommer att uteslutas, på 
grund av att den till skillnad från presens och preteritum uttrycks relativt inkonsekvent i svenska samt 
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att ordet “ska” både kan uttrycka framtidsaspekt och bära modalitet. Av denna anledning kommer 
presens och preteritum vara de temporala aspekter som inkluderas i undersökningen. 

3. Data och metod 

Datan som använts för denna studie är en samtalskorpus, Samtal i Göteborg (Löfström 1988). 
Inspelningen är gjord på så sätt att informanterna gavs en bandspelare och fick sedan själva spela in 30 
minuter av tal i en miljö de själva valt vilket är en positiv faktor för att få så spontant tal som möjligt 
som också går att spela in med goda förutsättningar för hög ljudkvalitet. Därmed förbättras 
förutsättningarna för att studera tal. Korpusen innehåller 497.677 ord och ca 65000 rader. Den är inte 
annoterad och var sammanställd i ett textdokument, vilket innebar att det inte fanns något sätt att söka 
utefter kriterier i korpusen. I datan finns totalt 7323 förekomster av ju samt 2223 förekomster av väl. 
Gällande pronomen fanns 13768 förekomster av jag, 7248 av du, 7451 av han/hon, 34098 av den/det, 
5511 av vi, 543 av ni, 7691 av de/dem samt 4805 av man. 

För sökningsprocessen i korpusen användes programmet AntConc (Anthony 2018), vilket är ett 
program för hantering av textfiler samt textbaserade korpusar. Då AntConc inte kan hantera å ä och ö 
konverterades dessa i förväg i ett texthanteringsprogram till aa, ae och oe för att kunna urskilja dessa i 
sökningar. I detta program laddades korpusen i form av en txt.-fil upp med de redan konverterade 
bokstäverna för att kunna utföra vidare textbehandling. Sedan användes “concordance”-funktionen, 
(ordsökningsfunktion) för att söka efter strängarna. Med hänsyn till hur rak ordföljd i svenska ser ut, 
med V2 och modalpartikeln i medial position, kunde dessa strängar sökas fram genom att skriva 
sökorden i ordningen pronomen + verb + modalpartikel i sökrutan, till exempel “han kan väl”. Antalet 
strängar som genererades noterades i tabeller i ett separat dokument, för att få en god översikt över 
resultat och data och vidare för att förenkla för processerna för jämförelse och analys. De pronomen 
som undersöktes var “jag”, “du”, “han/hon”, “den/det”, “ni”, “vi”, “de/dem” samt “man”. De 
temporala aspekterna som undersöktes var preteritum och presens. Varje sökning gjordes för sig, så 
exempelvis verbet “att göra” i kombination med modalpartikeln ju, gjordes följande separata 
sökningar “jag gör ju”, “du gör ju”, “han gör ju”, “hon gör ju”, “den gör ju”, “det gör ju”, “de gör ju”, 
“vi gör ju”, “ni gör ju”, “dom gör ju”, “man gör ju”. De genererade träffarna noterades sedan manuellt 
i tabeller. 

Verbkategorierna som de undersökta verben kategoriserades utifrån är från Kockelmans (2004) lista 
över komplementtagande verb för att optimera möjligheterna för en konsekvent kategorisering, se 
tabell 2.3.1.. Somliga verb ur den ursprungliga listan togs bort då de antingen inte var relevanta i 
svenska eller inte genererade några träffar. Utifrån den sammanställda listan efter Kockelman (2004) 
lades ytterligare fler verb till. Den slutgiltiga listan som består av samtliga svenska verb som använts i 
denna studie utgörs av totalt 39 verb, se tabell 3.1.. 
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Tabell 3.1. Samtliga verb som användes i studien. 

De allmänna verben:    De privata verben: 

• ”att göra”  • “att gå”  • “att tänka” 
• “att börja”  • “att springa” • “att förstå” 
• “att försöka”  • “att hjälpa”  • “att tro”  
• “att få”  • ”att fråga” • “att tycka” 
• “att sluta”  • ”att lova” • “att hoppas” 
• “att ge”  • ”att säga” • “att gilla”  
• “att ha”  • “att ringa”  • “att hata” 
• “att heta” • “att kunna”  • “att känna” 
• ”att höra”  • “att vänta”  • ”att skämmas” 
• “att se”  • ”att veta”  • “att vilja”  
• “att titta”   • “att behöva” 
• “att skrämma”   • ”att komma ihåg” 
• ”att åka”   • “att älska” 
• “att komma”    
• “att stanna”    
• “att vara”    

I processen gjordes flera sökningar för vissa av pronomenkategorierna. Eftersom korpusen är 
transkriberad utifrån talspråk, följer inte de skrivna strängarna korrekt skriftspråk. För att söka efter 
tredje persons pronomen söktes de “avvikande” strängarna “de” (det) samt “dom” (de/dem). I arbetet 
för analysen sattes flera av de olika verbkategorierna ihop baserat på huruvida de var allmänna eller 
privata. Dessa två begrepp kommer användas för diskussionen av resultaten. Denna kategorisering 
gjordes utifrån om verben och den information alternativt funktion den bär kan anses allmänt känd 
eller privat för talaren eller mottagaren. Denna indelning gjordes eftersom den är relevant ur det 
pragmatiska perspektivet och för epistemisk status och ståndpunkt. 

3.1 Metoddiskussion 
Metoden för arbetet blev framarbetad då den var den optimala givet resurser och tidsram för arbetet 
samt för att säkerställa korrektheten i resultaten och möjligheten att generera användbar data för de 
olika forskningsfrågorna. Korpusens innehåll var inte annoterat, vilket försvårade själva arbetsgången 
då inga automatiska sökningar efter exempelvis tempus eller ordklass kunde göras. Trots dessa 
negativa faktorer föll valet ändå på denna korpus, istället för att använda en bättre utformad och 
annoterad korpus, sett till innehållet. Metoden som användes för utföra inspelningarna skapade mycket 
goda förutsättningar för en bra datainsamling. Då inspelningarna utfördes på en plats som 
informanterna valde, samt att inspelningarna gjordes med en bandspelare som deltagarna själva 
startade optimerade chanserna för att kunna spela in väldigt spontant tal men av god kvalitet. Eftersom 
modalpartiklarna huvudsakligen förekommer i talspråk är denna faktor mycket viktig. 

Med en större tidsram och bättre samt utökade resurser skulle en större undersökning kunna göras för 
att stärka resultaten av denna studie. Tvetydighet gällande pronomen förekom, ett exempel ur 
korpusen är “Det förstår ju Bodil”. Eftersom pronomen det är det som undersöks i relation till verb och 
modalpartikel blir det syftningsfel då det är Bodil som förstår och inte det. Meningar med det som 
platshållare kom alltså med då den valda söksträngen genererade även dem, se tabell 3.1.1.. 
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Tabell 3.1.1. Några exempel på konstruktioner som genererade subjektspronomen felaktigt. 

___________________________________________________________________________ 
1. Det är ju inte jag 
2. Det behöver man ju 
3. Det kan ju jag 
4. Det skulle ju jag 
5. Det hade ju han sagt 
___________________________________________________________________________ 

Den funna mängden modalpartiklar gentemot det totala antalet modalpartiklar som finns i korpusen är 
ungefär hälften. Resten föll bort på grund av några olika anledningar, främst på grund av att olika 
satser hade en annan sorts ordföljd än den som undersökts i denna studie, se tabell 3.1.1.. 
Topikaliserade satser föll automatiskt bort, exempelvis “det såg jag ju”. Även konstruktioner som 
syftar tillbaka till ett tidigare yttrande eller händelse; “så är det ju”, där “så” används på subjektsplats i 
satsen men istället syftar till ett tidigare resonemang istället för person som subjekt. Antalet 
undersökta privata verb utgör ungefär en tredjedel av det totala antalet verb och de allmänna verben 
utgör i sin tur ungefär två tredjedelar. Även om antalet undersökta allmänna och privata verb varit 
jämnt hade resultatet troligtvis fortfarande varit likt i stor utsträckning sett till att resultatet med 
nuvarande fördelning är 5% privata verb gentemot 95% allmänna verb, av det totala antalet träffar för 
båda partiklarna. Detta innebär att även om urvalet som undersökts utgjorts av fler privata verb hade 
antalet träffar för allmänna verb med största sannolikhet fortfarande varit större än för privata verb. 

4. Resultat 

Utav de totalt 7323 förekomsterna av ju undersöktes 3484 stycken, det vill säga 48%. Av de totalt 
2223 förekomsterna av väl som undersöktes 1297 stycken, vilket innebär 58%. Det totala antalet 
undersökta verb som förekom med en modalpartikel var 39. Utav dessa var 23 stycken allmänna verb 
och 16 stycken var privata verb. För de allmänna verben var det totala antalet träffar 4533 (95%) och 
för de privata var antalet träffar 248 (5%). Av dessa verb var 3288 stycken (73%) av den totala 
mängden allmänna verb för ju, samt 1245 (27%) för väl, jämfört med de privata verben för ju som vars 
mängd var 196 stycken (79%) och för väl som var 52 stycken (21%). 
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4.1. Samvariansen mellan ju samt väl och 
pronomen 
 
Tabell 4.1.1: samvariansen mellan ju samt väl och pronomen 

 
Total Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ju 3848 353 161          346 1877 253 15 325 154 

 
100% 10% 5% 10% 54% 7% 1% 9% 4% 

Väl 1297 85 73 126 805 109 7 66 26 

 
100%    6% 6% 10% 62% 8% 1% 5% 2% 

 
Tabell 4.1.1 visar på att den/det utgör majoriteten av resultaten för både ju och väl. För ju är den/det 
den största kategorin gällande subjektspronomen och den utgör 54% av det totala resultatet för ju med 
1877 träffar. Exempel på fraser som genererades för detta är “den gör ju”  och “det gick ju”. Den 
minsta kategorin är ni som utgjorde 0,4% av det totala antalet träffar för ju. Pronomenkategorin 
den/det utgör 62% av det totala antalet träffar för väl, ett exempel på en sådan genererad fras är “det är 
väl”. Utöver den/det är han/hon den största kategorin som utgör 9% av resultatet, en sådan fras kan till 
exempel vara “han gick väl”. Minst antal träffar av samtliga pronomenkategorier hade ni, med 1%, “ni 
har väl”. Resultatet visar på att distributionen av modalpartiklar för första person subjekt gentemot 
andra person subjekt skiljer sig för ju, men däremot inte för väl. Väl förekommer i mindre utsträckning 
med första person än vad ju gör, däremot är fördelningen för andra person subjekt jämn mellan ju och 
väl. Vidare har väl ungefär samma procentuella fördelning med första och andra person subjekt. 

4.2. Samvariansen mellan modalpartikel, 
pronomen samt verbkategori 
Tabell 4.2.1.: verbkategorierna för ju. 

 
Allmänna: 100%         

Trans. Asp.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

710 22% 167 63 133 123 9 7 159 49 

Talakt  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

88 3% 9 7 16 5 2 
 

4 
 Intr. Asp.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

384 12% 43 39 23 113 67 4 32 63 

Rörelse  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

2057 62% 62 77 143 1590 53 3 110 19 
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Jussiv  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

9 1% 1 1 1 4 
  

2 
 Privata: 100%         

Önskan  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

105 51% 40 7 12 16 1 1 12 7 

Trans. Aff.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

5 2% 2 
 

3 
     Skam  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

1 1% 
    

1 
   Hjärtepred.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

 
 

        Kognition  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

30 15% 13 3 6 2 1 
 

4 1 

Uppfattning  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

64 31% 16 3 9 14 5 
 

2 15 
 
Tabell 4.2.2.: verbkategorierna för väl. 

 
Allmänna: 100%         

Trans. Asp.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

282 22% 46 26 35 55 76 5 27 12 

Talakt  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

2 1% 
   

1 
  

1 
 Intr. Asp.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

95 8% 7 25 9 21 21 
 

3 9 

Rörelse  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

864 68% 30 9 61 718 10 2 30 4 

Jussiv  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

2 1% 
  

1 1 
    Privata: 100%         

Önskan  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

15 29% 1 4 3 1 2 
 

4 
 Trans. Aff.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 
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1 2% 
  

1 
     Skam  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

 
 

        Hjärtepred.  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

1 2% 
  

1 
     Kognition  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

26 51% 1 7 10 6 
  

1 1 

Uppfattning  Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

8 16% 
 

2 3 2 
   

1 
 
Tabell 4.2.1. samt 4.2.2. presenterar kategorierna efter Kockelman (2004). Gällande dessa är den 
kategori med störst antal är rörelse, med 2057 (57%) träffar för ju samt 864 träffar (67%) för väl. De 
kategorier med minst antal träffar är transitiv affektuell “han gillar ju”, skam “vi skäms ju” och 
hjärtepredikat “du vet ju” som tillsammans har ett antal av fem träffar för ju samt två träffar för väl. 
Kategorin rörelse har däremot fler samförekomster för andra person subjekt med ju än för första 
person subjekt och vice versa för väl. För ju gällde 94% av samtliga träffar för ju allmänna verb, 
jämfört med 6% som gällde privata verb. Detta gäller även för modalpartikeln väl, där 97% av 
träffarna gällde allmänna verb jämfört med 3% som gällde de privata. Resultaten är alltså 
proportionerliga givet både ju och väl. (Tabell 4.2.3. och 4.2.4) Resultaten tyder på att det finns fler 
förekomster av modalpartiklar tillsammans med allmänna verb än med privata verb.  

Tabell 4.2.3.: Privata samt allmänna verb för ju. 

Ju Total Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Allmänna 3288 280 148 316 1845 245 14 307 131 

100% 94% 9% 5% 7% 56% 8% 1% 9%% 5% 

Privata 217 82 23 30 32 8 1 18 23 

100% 6% 38% 10% 14% 15% 4% 1% 8% 10% 

Total 3505 362 171 346 1877 253 15 325 154 
 
Tabell 4.2.4: Privata samt allmänna verb för väl. 

Väl Total Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Allmänna 1245 83 60 106 796 107 7 61 25 

100% 97% 7% 5% 9% 63% 9% 1% 4% 2% 

Privata 44 2 10 15 9 2 0 5 1 

100% 3% 5% 23% 34% 20% 5% 0% 11% 2% 

Total 1289 85 70 121 805 109 7 66 26 
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Förekomsterna för ju skiljer sig mellan predikatstyperna då distributionen med allmänna verb är 9% 
och 38% för privata. För väl skiljer sig resultaten i samvarians med första person subjekt samt andra 
person subjekt, då distributionen är större för andra person subjekt. Resultaten för väl tyder även på en 
stor samvarians för tredje person subjekt med privata verb. 

4.3 Samvariansen mellan användningen av ju 
samt väl och tempus 
Tabell 4.3.1.: Samvarians mellan ju, tempus, pronomen samt allmänna och privata verb. 

 
Ju Total Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Allmänna Nutid 2414 190 120 187 1382 171 12 228 124 

 
Dåtid 874 92 28 129 463 74 2 79 7 

Privata Nutid 112 25 10 15 18 6 1 18 19 

 
Dåtid 84 46 3 15 14 2 - - 4 

100% Nutid 73% 9% 5% 8% 55% 7% 1% 9% 6% 

100% Dåtid 27% 14%  3% 15% 50% 8% 1% 8% 1% 
 
Tabell 4.3.2.: Samvarians mellan väl, tempus, pronomen samt allmänna och privata verb. 

 
Väl Total Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Allmänna Nutid 936 68 55 57 592 97 5 39 23 

 
Dåtid 309 15 5 49 204 10 2 22 2 

Privata Nutid 44 1 13 14 8 2 - 5 1 

 
Dåtid 8 1 - 6 1 - - - - 

100% Nutid 76% 7% 7% 8% 61% 10% 1% 4% 2% 

100% Dåtid 24% 5% 2% 17% 64% 3% 1% 7% 1% 
 
De distributionella mönster som hittils presenterats verkar bibehållas även för detta avsnitt. Båda 
modalpartiklarna, ju och väl, hade fler förekomster i yttranden i presens än i preteritum (tabell 4.3.1. 
och 4.3.2.). För ju var 73% av det totala antalet förekomster formulerade i presens, jämfört med 
förekomsterna i preteritum som utgör 27%. Tydligast är samvariansen av ju och privata verb som 
verkar vara frekvent formulerade i nutid. För väl var 76% av förekomsterna i presens och 24% av 
förekomsterna i preteritum. Skillnaden i tempus för ju inom en pronomenkategori är störst för den/det 
där nutid utgör 40% av det totala antalet träffar för ju respektive dåtid som utgör 14%. 
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5. Diskussion 

Denna studie har undersökt huruvida det finns en samvarians mellan modalpartikel, 
subjektspronomen, verbtyp och tempus, samt vad denna distribution kan säga om modalpartikelns 
funktion i samtal. Distributionen av ju och väl i samvarians med subjektspronomen och tempus samt 
typ av verb förväntas vara ej randomiserad, utan verkar följa den pragmatiska hänsyn som gäller rätt 
och tillgång till information. Det syns bland annat på hur användningen av modalpartiklar skiljer sig i 
samvarians med allmänna och privata verb. 

5.1 Det finns en korrelation mellan 
subjektsperson och modalpartikel 
Fördelningen mellan första person subjekt samt andra person subjekt gentemot ju och väl skiljer sig åt. 
Väl förekommer i mindre utsträckning än ju med första person subjekt och andra person subjekt har 
ungefär samma procentuella fördelning. Detta överensstämmer med att väl utgår ifrån mottagarens 
perspektiv på informationen. Fördelningen för ju är markant större för första person subjekt än för 
andra person subjekt. Detta överensstämmer med att ju utgår ifrån talarens perspektiv.  

Pronomenkategorin han/hon gav ett relativt stort utslag i resultatet vad gäller samvarians mellan 
modalpartikel och pronomen. Detta kan eventuellt bero på att väl används frekvent i syftet av 
appellmodalitet. Det innebör att talaren då söker bekräftelse eller uttrycker osäkerhet hos mottagaren 
för den informationen som berörs, gällande en ej närvarande tredje part. Ett möjligt scenario skulle 
kunna vara att talaren då ber sin samtalspartner om medhåll eller bekräftelse för något hen är osäker på 
gällande en tredje part och genom sin talakt indirekt ber om dennes bekräftelse eller dementering av 
detta, alternativt visa osäkerhet på sanningshalten.  

Den största kategorin för modalpartikel i samvarians med pronomenkategori var den/det. Det 
förekommer i flera olika satskonstruktioner i korpusen som inte genererades av söksträngen som 
användes i denna studie. Topikaliserade satser, t.ex. ”det kan ju hon”, kan vara en möjlig förklaring till 
varför det hade ett högt utslag i resultatet för subjektspronomen.  

Ett intressant fynd är att samförekomsterna för första person subjekt och andra person subjekt är 
omvänd för väl och ju för kategorin ”rörelse”, vilket innebär att för ju är talhandlingar med andra 
person subjekt ”du är ju allergisk” vanligare än ”jag är ju allergisk” jämfört med för väl där ”jag var 
väl trött” är mer frekvent än ”du var väl trött”. Detta fynd är ej i enlighet med teorin kring att ju utgår 
ifrån talarens perspektiv samt att väl utgår ifrån mottagaren. Verbet att vara utgör ett stort antal 
förekomster och att ”jag är väl” kan antas vara en vanlig fras. Vad denna avvikelse beror på behöver 
givetvis undersökas vidare. 
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5.2 Distributionen av ju och väl ser olika ut för 
allmänna och privata predikat 
Resultaten visar en skillnad i förekomsterna av de undersökta modalpartiklarna tillsammans med 
subjektsperson för allmänna och privata predikat. För ju utgör samförekomsten med första person 
subjekt 9% av de allmänna verben, men hela 38% för de privata verben. Denna skillnad verkar inte 
gälla för väl där samförekomsten med första person subjekt utgör 7% för allmänna verb och 5% för 
privata verb. Omvänt så förekommer ju tillsammans med den/det i 63% av de allmänna verben men 
bara i 20% av de privata. För väl är skillnaden mellan allmänna och privata verb av samma slag som 
för ju, men med avseende till andra person subjekt, där förekomsten är 23% för privata verb och 5% 
för allmänna verb. Resultaten bekräftar inte hypotesen då ju förekom oftare med privata predikat och 
första person subjekt än med allmänna predikat och andra person subjekt (se tabell 4.2.3.). 

Antalet samförekomster av väl med andra person subjekt och privata predikat antogs vara fler än för 
väl med motsvarande predikat och första person. Denna hypotes besvaras då samvariansen av väl var 
störst med privata predikat och andra person subjekt. Denna korrelation tyder på att förutsättningarna 
för användningen av modalpartiklar stämmer överens med Kamios (1997) teori om rätt till 
information. Det innebär att samvariansen för modalpartikel och subjektspronomen korrelerar med att 
talare inte uttalar sig om något den inte har belägg för, här privata predikat, samt att detta talar för att 
en förutsättning för användandet av modalpartikeln är mer eller mindre fullständig epistemisk 
ståndpunkt. 

Fördelningen mellan allmänna respektive privata verb för de två modalpartiklarna är nästintill lika 
stor. Fördelningen är 94% allmänna verb samt 6% privata verb för ju och 97% allmänna verb samt 3% 
privata verb för väl. Det finns alltså ingen markant skillnad mellan de undersökta modalpartiklarnas 
distribution med allmänna samt privata predikat, däremot finns en skillnad mellan dess samvarians 
med allmänna och privata predikat. 

Sett till verbkategorierna indelade efter Kockelmans gruppering (2004) är kategorin rörelse störst för 
båda modalpartiklarna medan de tre underkategorierna tillhörande den övergripande kategorin mental 
handling, transitiv affektuell, skam samt hjärtepredikat tillsammans de kategorier som totalt är minst 
frekvent för de båda. Intressant är att den sista underkategorin önskan är markant mycket större än de 
andra i sin kategori. Den genererade 96 träffar för ju samt 15 träffar för väl (Appendix 1). Samtliga 
underkategorier av transitiv aspektuell är privata, och skulle kunna antas ha samma distribution, 
däremot verkar det finnas en skillnad inom kategorierna som utgör mentala handlingar. Antalet 
förekomster av dessa i korpusen är däremot för liten för att kunna dra slutsatser om anledningen till 
detta. Ett intressant fynd är att flera av de privata verben genererade noll träffar för ju, men däremot 
några för väl, även om de var ett fåtal. Dessa verb var: att veta, ”Du vet väl inte när tåget går.” att tro, 
”Jag tror väl att han gick klockan två.” att komma ihåg, ”Du kom väl ihåg att köpa mjölk.” att förstå, 
”Man förstår väl att hon hatar sparris.” samt att tänka, ”Vi tänkte väl se den filmen.”. 
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5.3 Distributionen av ju och väl gentemot 
subjektsperson ser olika ut för nutid/dåtid 
För ju samt väls distribution i dessa kontexter förekommer ju oftare i nutid för allmänna verb men 
oftare i dåtid för privata. Väl förekommer oftare i nutid både för allmänna och privata predikat. Ett 
intressant fynd i sammanhanget är det inte förekom ett enda fall av samvarians mellan andra person 
subjekt och väl i dåtid. Detta innebär att talare är mer benägna att utföra talhandlingar så som ”Jag 
gillar ju att fiska.” än ”Jag gillade ju att fiska”. Resultaten tyder på att talare använder 
modalpartiklarna ju och väl mer frekvent i nutid än i dåtid. Det är svårt att säga varför fördelningen ser 
ut som den gör eftersom förklaringar till möjliga orsaker delvis ligger utanför studiens räckvidd. 

Resultaten för modalpartiklarnas distribution för fraser formulerade i nutid respektive dåtid är att 
modalpartiklarna används för att referera till händelser som antingen är pågående eller avslutade. 
Resultaten för samvariansen med modalpartikeln väl och tempus visar att det finns en större 
distribution för användandet av denna i talhandlingar formulerade i presens än i preteritum. En möjlig 
orsak till detta är att talare i presens och den pågående samtalssituationen använder modalpartikeln i en 
referens tillbaka till ett tidigare samtal. En möjlig förklaring är att appellmodaliteten utgör majoriteten 
av förekomsterna för detta urval, samt att den sannolikhetsgraderande modaliteten inte är lika vanlig. 
Alltså att talhandlingar som ”Han stängde väl av spisen när han var färdig?” är vanligare än ”Hon är 
väl hemma vilken sekund som helst.” Detta behöver naturligtvis styrkas med vidare forskning för att 
undersöka frasernas avsikter. Även han/hon visade ett relativt stort resultat, det näst största efter 
den/det. Detta kan ha förklaringen att väl används för att uttrycka en relativitet eller osäkerhet kring en 
person, dess attribut eller något annat som haft att göra med denne och söker bekräftelse för 
informationen hos mottagaren. 

För subjektspronomen jag och han/hon syns en skillnad jämfört med resultaten för de andra 
subjektspronomen, då deras distribution är störst i preteritum. Detta tyder på att det är vanligare att 
talaren talar försäkrande (retorisk modalitet) om sig själv samt även om en tredje ej närvarande part i 
dåtid. Det innebär att talakter som ”jag gillade ju hästar” har större distribution än ”jag gillar ju 
hästar”. Detta skulle kunna vara en indikation på att när en talare använder modalpartikeln ju när hen 
talar om sig själv, subjektspronomen jag, är det en talakt som talaren anser självklar. En möjlig 
förklaring är att då hen besitter ”rätten till informationen” och troligtvis redan begrundat tanken sedan 
innan talar hen om informationen som i dåtid. Det som alternativ till, eller i kombination med, att 
talaren delar med sig av forna erfarenheter, händelser eller tankar. Huruvida predikatet som talas om är 
telisk eller atelisk är potentiellt också relevant för denna frågeställning då den aspekten bär betydelse 
för hur talaren grammatiskt formar sin talakt. Huruvida detta påverkar modaliteten skulle vara 
intressant att undersöka vidare. Gällande det faktum att han/hon har stor distribution i dåtid och dess 
potentiella orsak kan eventuellt jämföras med att informationen som behandlas i samtalet har sitt 
ursprung i en tidigare händelse, som av talaren refereras till mottagaren i dåtid. Denna skillnad finns 
dock ej för jag i samvarians med väl, då den följer mönstret där nutid är vanligast, däremot är han/hon 
mer frekvent i dåtid. Dessa fynd för ju samt väl och deras samvarians med nutid/dåtid överensstämmer 
då med att ju till största del utgår från talarens uppfattning, och att väl utgår ifrån mottagarens 
uppfattning som gemensam med talaren. 
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5.4. Distributionen av ju och väls implikationer 
gällande taldeltagarnas rätt till information i talad 
interaktion 
En av hypoteserna för studien var att förekomsterna av modalpartikeln ju tillsammans med privata 
verb och andra person subjekt skulle vara minskad jämfört med hur ju förekommer med allmänna verb 
och första person subjekt. Den besvarades inte då ju visade sig ha en större samvarians med privata 
predikat och första person subjekt än för allmänna predikat och andra person subjekt. Motsatt antogs 
antalet samförekomster av väl tillsammans med andra person subjekt och privata predikat vara fler än 
för väl med motsvarande predikat och första person. Denna hypotes besvaras då samvariansen av väl 
var störst med privata predikat och andra person subjekt. 

Distributionen av väl är jämn sett till första- och andra person subjekt. I och med detta styrks 
korrelationen som indikerar att distributionen av ju och väl gentemot subjektspronomen följer den 
pragmatiska hänsyn som gäller talare och mottagares rätt och tillgång till information. 

Sett till samvariansen mellan subjektsperson samt allmänna respektive privata predikat verkar en 
möjlig slutsats vara att distributionen av modalpartiklar följer mönstret för rätt till information i samtal 
mellan talare och mottagare. Det innebär att talaren i första hand besitter rätten till att tala om saker 
som rör hens intre tillstånd, (privata verb) samt att mottagaren har rätt att uttala sig om sina. Gällande 
observerbara händelser (allmänna verb) så förhandlas rätten till företräde beroende på vem som bättre 
känner till situationen utifrån dess olika parametrar så som händelse, aktör och så vidare. Denna 
slutsats skulle i sådana fall stämma överens med Heritages och Kamios (2012 & 1997) hypoteser kring 
epistemisk status samt rätt till information. Resultaten verkar då vara i enlighet med att modalpartikeln 
ju främst uttrycker att talaren har uppfattningen att informationen som uttrycks är delad med 
mottagaren och kan eventuellt även söka efter bekräftelse för denna som i exempelvis: “hon springer 
ju fortare än jag” samt att väl i huvudsak utgår från mottagarens uppfattning som gemensam vetskap 
med talaren som i: “Du springer väl fortare än henne?”. Denna slutsats skulle då tilldela 
modalpartikeln en funktion som fungerar i samstämmighet med den pragmatiska hänsyn som gäller 
talarnas rätt till informationen som talas om. 

6. Slutsats 

Denna studie har undersökt och analyserat modalpartiklarna ju och väl utifrån dess modala och 
pragmatiska funktion sett till pronomen, tempus samt verbtyp. Resultaten visar att ju har en hög 
samvarians med första person subjekt samt att väl har en jämn fördelning mellan första person subjekt 
och andra person subjekt. Vidare fanns att modalpartiklarna huvudsakligen används mest frekvent i 
nutid. Gällande privata och allmänna predikat uppvisar resultaten att ju har en hög samvarians med 
första person subjekt och privata verb samt att väl har en hög samvarians med andra person subjekt 
och privata verb. Dessa resultat tyder på att i talhandlingar med privata verb utgår ju ifrån talarens 
perspektiv samt att väl utgår ifrån mottagarens perspektiv. Fynden tyder på att den praktiska 
användningen av modalpartiklarna följer mönster för rätt till information mellan talare i ett samtal. 
Resultaten som framkommit under denna studie utgör en ny del av forskningen kring modalpartiklar 
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som tidigare inte genomförts och kan därmed eventuellt komma att fylla en viktig funktion i vad vi vet 
om modalpartiklarna. Studiens resultat indikerar att det finns en samstämmighet med vissa tidigare 
teorier gällande förutsättningar för tal, där modalpartikeln har en viktig funktion. Med hjälp av de data 
som framkommit om modalpartikelns användning gällande aspekterna subjektspronomen, tempus och 
verbtyp i samvariation med modalpartiklarna ju och väl blir det möjligt att undersöka pragmatiken i 
språket samt förutsättningar för tal och interaktion. 

6.1 Vidare forskning 
För att stärka dessa resultat vore det önskvärt att utöka denna studie genom att undersöka fler predikat 
av både allmän och privat typ och dess samvarians med modalpartiklar. Även om korpusen som 
användes för denna studie bestod av ett bra innehåll, vore det optimalt att använda sig av en korpus 
som är annoterad för att underlätta arbetsgången samt att kunna undersöka samtliga sorter av 
formuleringar som föll bort på grund av den använda metoden. En möjlighet till att gå vidare med 
denna studie är att addera aspekter samt faktorer till verbkategorierna för att kunna utföra mer 
nyanserade analyser och eventuellt kunna belysa fler funktioner hos modalpartiklar. Med mer tid, 
alternativt även en annoterad korpus skulle det vara möjligt att gå vidare med denna studie och göra 
den mer omfattande. På så sätt kan det vara möjligt att bland annat inkludera samtliga svenska 
modalpartiklar i korpusen samt eventuellt inkludera de övriga modalpartiklarna, nog och nu samt även 
dialektala varianter så som la. Vad gäller de olika typerna av modalitet som tagits upp i denna studie, 
vore det intressant att inkludera dessa i en framtida studie. Dessa berördes endast i mindre mån i denna 
studie och vidare forskning skulle kunna ge en klarare bild av dess distribution och faktiska 
användning i tal. Vidare vore det intressant att undersöka hur användning av modalpartiklar i 
talsituationer ser ut där informationen endast är känd av den ena samtalspartnern. 
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Appendix 1 

 

Verbkategorier: ju 
 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Göra Nutid 2 - 2 19 - - - - 

Trans. Asp. Dåtid 4 - 2 5 - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Sluta Nutid - - - - - - 1 - 

Trans. Asp. Dåtid - - 1 - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Försöka Nutid - - - - - - 2 - 

Trans. Asp. Dåtid 1 - - - 1 - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Få Nutid 17 11 8 16 9 1 12 33 

Trans. Asp. Dåtid 12 2 13 5 12 - 7 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Börja Nutid - - 1 - - - 3 - 

Trans. Asp. Dåtid 2 1 2 2 1 - 1 - 
Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ge Nutid - - - 6 - - 1 - 

Trans. Asp. Dåtid - - 1 - 1 - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ha Nutid 101 46 67 60 82 5 100 14 

Trans. Asp. Dåtid 28 3 35 18 17 1 32 2 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Heta Nutid - - 1 1 - - - - 

Trans. Asp. Dåtid - - - 1 - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Lova Nutid - - - - - - - - 
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Talakt Dåtid - - - - - - 1 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Fråga Nutid - - - - - - - - 

Talakt Dåtid 2 - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Säga Nutid - - - 1 - - - - 

Talakt Dåtid 7 7 16 4 2 - 3 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Kunna Nutid 40 36 19 109 58 4 29 61 

Intr. Asp. Dåtid 3 3 4 4 9 - 2 2 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Vänta Nutid - - - - - - 1 - 

Intr. Asp. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Åka Nutid 4 1 1 - 1 - 1 - 

Rörelse Dåtid 2 - - - 2 - 1 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Komma Nutid - 5 1 8 4 - 6 3 

Rörelse Dåtid 2 1 6 2 3 - 5 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Stanna Nutid - - - - - - 1 - 

Rörelse Dåtid - - - - - - 1 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Vara Nutid 23 19 79 1083 14 2 63 11 

Rörelse Dåtid 24 10 44 406 23 1 25 3 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Springa Nutid - - 1 
 

- - - - 

Rörelse Dåtid - - - 1 1 - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Gå Nutid 3 2 7 76 3 - 7 2 

Rörelse Dåtid 4 - 4 14 2 - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 
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Hjälpa Nutid - - - 3 - - 1 - 

Jussiv Dåtid - - - 1 - - 1 - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Skrämma Nutid - - - - - - - - 

Jussiv Dåtid - - 1 - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ringa Nutid - - - - - - - - 

Jussiv Dåtid 1 1 - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Behöva Nutid 1 2 3 4 1 - 3 4 

Önskan Dåtid 4 - 2 5 - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Vilja Nutid 8 3 1 2 - 1 8 3 

Önskan Dåtid 25 2 6 5 - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Hoppas Nutid 1 - - - - - 1 - 

Önskan Dåtid 1 - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Älska Nutid 1 - - - - - - - 

Trans. Aff. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Gilla Nutid - - 2 - - - - - 

Trans. Aff. Dåtid - - 1 - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Hata Nutid 1 - - - - - - - 

Trans. Aff. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Skämmas Nutid - - - - 1 - - - 

Skam Dåtid - - - - - - 
 

- 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Komma ihåg Nutid - - - - - - - - 

Hjärtepred. Dåtid - - - - - - - - 
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Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Veta Nutid - - - - - - - - 

Kognition Dåtid - - - - - - 
 

- 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Känna Nutid 3 
 

2 - 1 - 2 1 

Kognition Dåtid 2 1 1 - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Tycka Nutid 7 2 1 1 - - 2 - 

Kognition Dåtid 1 - 2 1 - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Tro - - - - - - - - - 

Kognition - - - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Förstå - - - - - - - - - 

Kognition - - - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Tänka - - - - - - - - - 

Kognition - - - - - - - - - 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Höra Nutid - - 3 1 - - - 2 

Uppfattning Dåtid 2 - - - - - - 1 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Se Nutid 2 3 2 10 3 
 

2 9 

Uppfattning Dåtid 10 
 

3 3 2 
  

3 

Verb Ju Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Titta Nutid 1 - 1 - - - - - 

Uppfattning Dåtid 1 - - - - - - - 
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Verbkategorier: väl 
 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Göra Nutid 1 1 - 9 2 - - - 

Trans. Asp. Dåtid - 1 - - 1 - - - 

Verb 
 

Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Sluta Nutid - - - - - - - - 

Trans. Asp. Dåtid - - 1 - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Försöka Nutid 1 - - - - - - - 

Trans. Asp. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Få Nutid 31 8 2 21 59 1 7 10 

Trans. Asp. Dåtid 2 1 2 
 

2 
 

4 1 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Börja Nutid - - 1 - - - - - 

Trans. Asp. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ge Nutid - - - 2 - - - - 

Trans. Asp. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ha Nutid 6 13 16 20 12 3 12 1 

Trans. Asp. Dåtid 5 2 13 3 
 

1 4 
 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Heta Nutid - - - - - - - - 

Trans. Asp. - - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Lova Nutid - - - - - - - - 

Talakt Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Fråga Nutid - - - - - - - - 

Talakt Dåtid - - - - - - - - 
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Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Säga Nutid - - - 1 - - 1 - 

Talakt Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Kunna Nutid 7 25 7 20 21 
 

3 9 

Intr. Asp. Dåtid - - 2 1 - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Vänta Nutid - - - - - - - - 

Intr. Asp. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Åka Nutid - - 1 - - - - - 

Rörelse Dåtid - - 1 - 3 1 - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Komma Nutid 2 2 1 6 2 - 3 - 

Rörelse Dåtid - - 1 - 1 - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Stanna Nutid - - - - - - - - 

Rörelse Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Vara Nutid 18 6 26 491 1 1 13 3 

Rörelse Dåtid 8 - 27 198 3 - 14 1 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Springa Nutid - - - - - - - - 

Rörelse Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Gå Nutid 2 - 3 21 - - - - 

Rörelse Dåtid - 1 1 2 - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Hjälpa Nutid - - - 1 - - - - 

Jussiv Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Skrämma Nutid - - - - - - 
 

- 
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Jussiv Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Ringa Nutid - - - - - - - - 

Jussiv Dåtid - - 1 - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Behöva Nutid - 4 - 1 1 - 2 - 

Önskan Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Vilja Nutid - - 1 - 1 - 2 - 

Önskan Dåtid 1 - 2 - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Hoppas Nutid - - - - - - - - 

Önskan Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Älska Nutid - - - - - - - - 

Trans. Aff. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Gilla Nutid - - 1 - - - - - 

Trans. Aff. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Hata Nutid - - - - - - - - 

Trans. Aff. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Skämmas Nutid - - - - - - - - 

Skam Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Komma ihåg Nutid - - 1 - - - - - 

Hjärtepred. Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Veta Nutid 1 2 1 2 - - 1 - 

Kognition Dåtid - - 1 - - - - - 
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Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Känna Nutid - 1 1 - - - - - 

Kognition Dåtid - - 1 - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Tycka Nutid - 1 2 1 - - - - 

Kognition Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Tro Nutid - 1 2 1 - - - - 

Kognition Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Förstå Nutid - 1 2 1 - - - - 

Kognition Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Tänka Nutid - 1 2 1 - - - - 

Kognition Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Höra Nutid - - - - - - - 1 

Uppfattning Dåtid - - - - - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Se Nutid - 2 1 1 - - - - 

Uppfattning Dåtid - - 2 1 - - - - 

Verb Väl Jag Du Han/hon Den/det Vi Ni De/dem Man 

Titta Nutid - - - - - - - - 

Uppfattning Dåtid - - - - - - - - 
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