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Förord 
 
Föreliggande kompendium i rysk syntax är i första hand avsett för Ryska III, tredje terminens stu-
dier efter nybörjarnivån. Dess grammatiska innehåll är i det närmaste skolboksmässigt traditio-
nellt. Såväl ordförbindelsens som den enkla satsens syntax, satsfogning, particip- och gerundi-
umkonstruktioner, ordföljd och många andra för ämnet ”obligatoriska” avsnitt behandlas utförligt 
och exemplifieras. Till alla delar rekommenderas övningar,  bl.a. för inlärning av konstruktioner 
som kan erbjuda svårigheter, såsom användning av adverbial, fall av bristande kongruens mellan 
subjekt och predikat m.m. Övningarnas syfte är att både befästa grammatiska kunskaper hos 
språkinläraren och träna dennes förmåga att aktivt tillämpa dem vid skriftlig framställning, t.ex. 
översättning till ryska, allt i överensstämmelse med kursplanen. Så långt speglar detta studiema-
terialets i huvudsak praktiska inriktning. 
 Inget är dock mera praktiskt än en god teori vilket även kursplanen ordinerar genom anvis-
ningen att valda problem i den moderna syntaxen bör belysas. Därför har lektionsmaterialet struk-
turerats för att inbegripa element av allmän syntax, något som förhoppningsvis gör kompendiet 
användbart även för intresserade studenter på en mera avancerad nivå. Bl.a. berörs yttrandets 
predikativa natur och kommunikativa syfte, semantiska roller och samband mellan syntax och 
semantik, analys av satsen i omedelbara konstituenter (IC) vs. analys ur kommunikativ synvinkel 
m.m. Det är dock inte så att ”teori varvas med praktik” i framställningen utan ett försök har gjorts 
att anlägga ett genomgående pragmatiskt, d.v.s. den talandes ”eget” meningsfulla och kommuni-
kativt motiverade perspektiv på grammatiken, med andra ord, att i beskrivningen av rysk syntax 
konsekvent inkludera språkbrukaren som meningsalstrande instans. Ettledade satser, satsens 
kommunikativa organisation (tema-remaförhållandet), intonation, ordföljd får därför något större 
utrymme i denna kurs.  
 Lektionsmaterialet bygger på dynamiska PowerPoint-presentationer där ett flertal bilder inte 
bara illustrerar utan, med hjälp av animeringar, upprätthåller progressivitet i framställningen och 
tydliggör komplexa samband. Sådana bilder kan inte återges i tryckform utan förlust. Därför har 
lektionsmaterialet anpassats för att användas tillsammans med PP-filen Syntax.ppt tillgänglig på 
www.interword.se/syntax.ppt. 
 Kompendiet kan även användas för självstudier genom att det innehåller såväl lektionsmate-
rial som rikligt med exempel. Facit finns till de flesta övningarna *. 
 En rad språkpedagogiska och språkvetenskapliga källor har använts vid sammanställningen 
av kompendiet. Dessa nämns inte uttryckligen i texten för att inte överlasta framställningen. Den 
intresserade har en referenslista i slutet av kompendiet till sin hjälp. Övrigt material av en mera 
omedelbar betydelse för studierna listas här nedan. 
  Jag vill tacka mina kolleger Natalia Galatsky för hjälp med materialinsamling och engagerade 
pedagogiska diskussioner och Elisabeth Löfstrand för grundlig genomläsning av mitt material och 
många värdefulla påpekanden. 

Eugene Rivelis 
Stockholm 2010 
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DEL 1. Allmänt om syntax 
 
Vad är syntax?  
Vi talar inte i enstaka ord. Ett isolerat ord är ett dött ting. Den minsta språkliga enhet 
som kan överföra ett meddelande, d.v.s. utgöra ett yttrande och uppfylla en kommu-
nikativ funktion, är en mening.  

 

Bild 2, 7 klick.  

 

 Konstruera en mening av dessa 
ord. Observera att ett stort antal varianter 
är möjliga beroende på ordförbindelsernas 
sammansättning, ordföljd och intonation. 

  

 
 
Och visst är det så. Det är me-
ningen – en mening som utta-
las i en viss situation och av en 
viss anledning, en mening som 
vänder sig till någon – och inte 
en kombination av ord som be-
tyder något. 
 Bild 3, 7 klick. * 
 

  

 

 

 Bild 4, 2 klick. 
 
Bild 4 illustrerar den grundläggande skill-
naden mellan ordförbindelsen och satsen, 
en fråga om ”predikativitet” (ry. -

), ett begrepp som vi får anled-
ning att återkomma till längre fram. 
 
Men vi talar inte heller i enskilda meningar 
utan bygger vårt tal som ett mer eller mind-
re sammanhängande flöde, i ständig dialog 
med oss själva, med andra, med världen, 
med gud … En livsförankrad dialog som lingvister kallar diskurs. 
 
 

                                                
*  Asterisk (*) markerar att ett språkexempel är ogrammatiskt. Pilarna  och  betyder ”gå fram eller 

tillbaka till bild” i filen Syntax.ppt genom att i PowerPoints presentationsläge slå det givna bildnumret 
följt av returtangenten. Pilen  anger antal gånger man ska klicka sig fram på bilden.  
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Syntax handlar alltså om hur meningsfulla yttranden byggs av ord. 
 Bild 6, 3 klick. 

Att svara på denna fråga är ytterst 
svårt; syntaxen betraktas – inte utan 
anledning – som grammatikens mest 
komplexa avdelning. Det är också up-
penbart att varje språk har sina egna, 
till  en  del  unika  medel  för  att  förena  
ord i ordförbindelser och satser, verk-
tyg som skiljer sig från språk till språk. 
 
När de första universella räknemaski-
nerna – datorerna – såg dagens ljus i slutet av andra världskriget, trodde man att 
språkförbistringen mellan nationerna snart skulle vara ett minne blott. Att detta är en 
synvilla är dock lätt att övertyga sig om. T.o.m. ett så okomplicerat exempel som den 
1:a varianten av vår mening 
  Bild 3  
är omöjligt att översätta ordagrant. Det första man märker är att vid översättning till 
svenska blir det nödvändig att förse nominala element med artiklar. Skulle man, 
tvärtom, översätta från svenska så vore det nödvändigt att sätta ryska substantiv som 
ingår i prepositionsfraser i det kasus som krävs av motsvarande prepositionen. Desto 
mindre är det möjligt att bokstavligt översätta meningar som avviker från direkt ord-
följd. 
  Hur skulle ni översätta en annan variant av vår mening, den sista på bilden, om vi utgår 
från att det är första ordet som betonas intonationsmässigt [ 1 klick]:   …? 
Att i svensk återgivning byta plats mellan orden 1. och 2. [ 1 klick] duger ju inte: en sådan me-
ning blir ogrammatisk: * Bodde gubben …. 

 
Här kommer vi till ett mycket viktigt ämne, det som i lingvistiken kallas ”funktio-
nellt satsperspektiv” (eng. functional sentence perspective, ry.  

) och handlar om meningens kommunikativa organisation. Vår första 
mening talar om en alldeles bestämd gammal man som vi redan är medvetna om. Hur 
markeras då detta i satsen? Ryskan har ju inga artiklar!  
 
Ja, för det första, upptar ordet  sin plats i satsens absoluta början, alltså en po-
sition som närmast binder det med föregående diskurs och är en prototypisk plats för 
det som det yttras om, det om vilket något nytt meddelas. Denna yttrandets utgåns-
punkt kallas tema [ 1 klick]. Det nya som yttrandet tillför om sitt ämne är rema [ 1 
klick] (gr. rhema ’det sagda’, ’ ’). Temat, som redan notetats, är känt från fö-
regående diskurs. Kopplingen till det föregående blir åskådlig om vi ersätter första 
ordet i satsen, , med pronomen . Pronomenet kan endast referera till en re-
dan tidigare introducerad person. Om denne påstås att han bor i ett hus på en hög kul-
le. Hela denna del av satsen utgör alltså remat.  
 
Att subjektet i fråga är bestämt, känt från det föregående, framgår inte enbart av dess 
plats i början av satsen. Ett subjekt som introduceras för första gången måste i ryska    
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språket markeras 
 Bild 5. 

med ett bestämningsord som fyller artikelns 
funktion:   //   

 …, alt. introduceras med hjälp av en 
specialkonstruktion:  … 
eller placeras i den rematiska delen av sats-
en, d.v.s. i den del som inte refererar till det 
redan givna utan innehåller en ny informa-
tion. Det kan man se i det tredje exemplet: 
ett nytt subjekt introduceras här som en person tillhörande kategorin ”gamla män”. 
 
Vi kan nu formulera en fråga: vad är det egentligen som skiljer vårt 1:a exempel från 
det sista? 
  Bild 3  
Vi har sett att i den första meningen är  temat och allt annat, d.v.s. -

 , remat.  Denna  mening  kan  alltså  ses  som ett  svar  på  frågan:  
”Vad kan sägas om gubben?”. I vår sista mening är däremot temat – utgångspunkten 
– en gammal mans existens:   [ 1 klick], medan remat innehåller ny in-
formation om subjektet:     [ 1 klick]. Verbet  övergår 
här till temat vilket gör att satsen kan ses som ett svar på frågan: ”Var nånstans (och 
kanske under vilka förhållanden) bodde gubben?”. Vid syntaktisk satsanalys som be-
aktar det kommunikativa perspektivet skulle dessa två meningar tillskrivas olika 
strukturer. Något som t.ex. den traditionella analysen i satsdelar inte förmår. 
 

Att utveckla en känsla för tema-remaförhållanden i en rysk sats är ytterst viktigt för 
en korrekt förståelse av rysk text, något som vi kommer att beröra igen senare i kur-
sen. Låt oss under tiden återvända till det vi börjat med och översätta vårt exempel 
till svenska. För att bevara det rätta tema-remaförhållandet i svensk översättning 
måste den ursprungliga ryska meningen byggas om i grunden. 

 Bild 7. 
Ett sätt är att införa ett hjälpverb för att 
kunna flytta verbet bo till början av sat-
sen, något i stil med ?? Bodde (eller bo) * 
gjorde gubben i ett hus på en hög kulle, 
– vilket gör just boendet, det faktum att 
det finns en gubbe och att han bor nån-
stans, till tematisk utgångspunkt i utta-
landet. Inte särskilt elegant, det här, men 
ger i alla fall en vink om vad menas med 
satsens kommunikativa perspektiv. Al-
ternativt kan man ersätta rysk enkel sats 

med en sammansatt svensk dito genom att införa ett s.k. formellt subjekt (s.k. emfa-
tisk omskrivning): Det var i ett hus på en hög kulle som gubben bodde – där just bi-
satsen gubben bodde (något som är givet, gubbens existens) är tematisk, medan hu-
vudsatsen utgör remat. 

                                                
*  Ett grammatiskt tveksamt exempel markeras med ett eller två frågetecken beroende på uttryckets 

acceptabiltet. 
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Varför syssla med syntax?  
 Bild 8. 

Av två huvudanledningar:  
[ 1 klick] 1. att kunna organisera 
meningens övegripande betydelse, 
 [ 1 klick] 2. att fördjupa språkför-
ståelsen. 
Den färdighet som låter en språk-
studerande att ”greppa” satsens 
struktur underlättar förståelsen av 
text på ett främmande språk i en 
mycket hög grad. Även när man 
inte känner till alla i satsen ingåen-

de ord, och inte heller alla betydelser av de ord som man redan stött på tidigare. 

  En fallstudie: ”Glokaja kuzdra” 
 Bild 9. 

Lev  Š erba,  en  stor  rysk  språkve-
tare, brukade fråga sina studenter 
om vad detta yttrande betyder. Låt 
mig försäkra er att det är ”nästan 
begripligt” för varje någorlunda 
läs- och skrivkunning rysktalande 
person [ 1 klick]. Först och främst 
darför att hon har dess syntaktiska 
struktur klar för sig [ 1 klick]. Låt 
oss analysera det i satsdelar, pri-
mära, d.v.s. grammatiskt subjekt 
och predikat, och sekundära, d.v.s. 
objekt, attribut och adverbial. 

 Bild 10. 

1)  är uppenbart ett subjekt [ 1 klick] i.o.m. att det har subjektets alla morfologiska 
och syntaktiska kännetecken; det är ett substantiv i femininum singularis som står i nomina-
tiv, har ett kongruerande attribut i form av adjektivet  och är placerat i satsens början 
[ 1 klick]. 2) Predikatet är verbet  [ 1 klick] vilket framgår av ordets typiskt verba-
la morfologi. Det är dessutom ett verb som betecknar en energisk engångshandling (ett s.k. 
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semelfaktivt verb) vilket suffixet - vittnar om. Verbet står i preteritum (suffixet -) och i det-
ta tempus kongruerar det med subjektet i genus (feminin ändelse -a) [ 1 klick]. 3)  är sat-
sens enda ord som faktiskt finns i ryska språket [ 1 klick]. Det är en samordnande konjunk-
tion som binder samman två verb:  och . Det andra verbet står i presens 
i tredje person singularis. Det är lätt att se att dessa två verb motsvarar handlingsföljden: -

’s första, avslutade handling betecknas med  i preteritum, medan  
betecknar den aktuella, pågående handlingen (motsvaras av eng. present continuous). 4) 
Båda verb är transitiva i.o.m. att de styr vart sitt direkt objekt i form av ett substantiv i ackusa-
tiv [ 2 klick]:  – substantiv maskulinum, levande, d.v.s. besjälat, av samma semantiska 
typ som , ,  o.s.v. Att det är just en djurbenämning är tydligt om vi tittar på 
det andra objektet. Även det har form av ett substantiv maskulinum, levande, i ackusativ, 
samt är en avledning av det första substantivet med hjälp av suffixet . Detta suffix är ty-
piskt i avledda namn som betecknar djurungar, såsom , ,  o.s.v. 5) 
I.o.m. att verbet  betecknar en intensiv handling (och i ryska finns en rad avledda 
verb enl. samma modell: , , ,  o.s.v.), kan man ut-
ifrån formen på ,  [ 1 klick], som står i preverbal position dra en slusats att detta är 
ett adverb med gradbetydelse (ung. ’starkt’) och ur syntaktisk synpunkt är en adverbial till 
verbet [ 1 klick]. 6) Till syvende och sist, verkar det som att adjektivet  i denna kon-
text låter som ’arg, ilsken, vild’ o.s.v. 

 
 Bild 11, 2 klick. 
 

En viktig slutsats blir att grammatiken bär på en betydelsemässig laddning så stor att 
det blir möjligt att rekonstruera yttrandets generella mening. Syntaxen speglar den 
beskrivna situationens struktur medan morfologin ger oss en idé om participanternas 
– situationens deltagare, äv. ”aktanter” – semantiska klasser eller kategoriella bety-
delser.  
 
Participanterna i vårt exempel är  resp.  och . De har var sin 
funktion i vår förståelse av situationen:  är  s.k.  AGENT,  en  besjälad  varelse  
med egen vilja som utför handlingen; de andra två är s.k. PATIENTs, som är föremål 
för handlingen. Andra typiska semantiska roller är INSTRUMENT, RECIPIENT, 
EXPERIENCER, THEME m.fl.  
 
 
Syntax och semantik 
Begreppet aktant introducerades av Lucien Tesnier, en känd fransk slavist och 
syntaxteoretiker. 
 Bild 12, 3 klick. 
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  Bild 13. 
 
Från semantisk synpunkt 
betecknar verbet en situa-
tion el. sakernas tillstånd 
(eng. state of affairs, ry. 

). Sett från 
syntaktisk synpunkt är det 
ett predikat (ry. -

). Det är alltså verbet 
som är yttrandets centrum. 
Nominalfraserna repre-
senterar aktanter, situa-
tionens deltagare: handl-
ingens utförare ( , 
AGENT), deltagaren som 
handlingen är inriktad på 

(PATIENT eller THEME), övriga deltagare som t.ex. handlingens verktyg eller me-
del (INSTRUMENT), mottagare av något (RECIPIENT) o.s.v. I satsens struktur fyl-
ler aktanterna syntaktiska funktioner subjekt och objekt.  Övriga element i  satsen – 
icke-deltagare i situationen – utgör s.a.s. kulisser eller dekorationer som hjälper att 
förlägga handlingen till en viss tid och plats och betecknar andra omständigheter. 
Dessa är adverbial i satsen.  
 
[ 1 klick] Subjekt definieras traditionellt antingen som ”det som satsen handlar om” 
(THEME) eller ”den som utför handlingen” (AGENT). När vi ser på satsen med 
”semantiska ögon”, ser den som en spegling av en situation med tydligt fördelade 
semantiska roller, så upptäcker vi att ett grammatiskt subjekt inte behöver samman-
falla med det egentliga subjektet, samt, för övrigt, att den ryska satsen kan klara sig 
helt utan ett grammatiskt subjekt. [ 8 klick] 
 
Allt detta har betydelse för andra delar i vår kurs som handlar om satsens kommuni-
kativa organisation – tema och rema, samt om ryska ettledade satser. 
 
Den enklaste satsen – om vi bortser från de ettledade – består av ett subjekt och ett 
predikat, tillsammans kallade grammatisk bas ( ). Men hur 
enkel är den egentligen? 
  Bild 14. 

 
 
Ex. . 
Även om vi bortser från varianter 
med omvänd ordföljd och frasbe-
toningar som avviker från den 
neutrala,  ter  sig denna enkla sats 
bestående av endast en gramma-
tisk bas – utan några som helst 
utvidgningar – allt annat än en-
kel: se div. ”läsningar” [ 6 klick]. 
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Visst kan man förklara dessa med att verbet  är polysemt och har många olika 
betydelser. Detta är en illusion. Verbet behåller sin identitet och förblir sig själv i alla 
sina användningar. Det bara benämner en viss situation där participanterna är – eller 
kan vara – den som skriver, det som skrivs, det skrivnas adressat eller mottagare, 
samt varierande omständigheter såsom orsaken till och avsikten med skrivandet, 
skrivandets art, huruvida handligen är av engångskaraktär eller reguljär o.s.v. Situa-
tionen kan sedan tolkas – eller som det ofta heter i den kognitiva lingvistiken, kon-
strueras – på många olika och meningsfulla sätt: som en process, en sysselsättning, 
en verksamhet, en egenskap, ett tillstånd m.m. – beroende på den talandes mening. 
Subjektet i vårt exempel kan konstrueras som den som utför en aktuell handling eller 
är engagerad i en verksamhet, som bärare av en egenskap, som ett skapande subjekt 
o.s.v.  
Vår enkla mening får således olika syntaktiska strukturer beroende på vilken seman-
tisk roll subjektet tillskrivs i den talandes meningsfulla perspektiv. Syntaxen är inte 
en samling innehållslösa formella regler. Den har en direkt semantisk grund. För att 
ur alla tänkbara ”läsningar” av denna sats kunna välja den som menas, behövs en 
kontext som tilldelar subjektet en bestämd kategoriell betydelse, en tydlig semantisk 
roll. Det kan vara en verbal (diskursiv) eller en situativ (pragmatisk) kontext alterna-
tivt en satsutvidgning som preciserar omständigheterna – och därmed rollerna. Oftast 
handlar det om kombination av alla dessa faktorer.  
 
 
Satsutvidgning (ry. ) 
 Bild 15, 3 klick; Bild 16, 6 klick; Bild 17, 11 klick. 
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Bilder 15-17 visar successiv utvidgning av en kärnsats  (grammatisk 
bas) medelst sekundära satsdelar, d.v.s. direkt och indirekta objekt, adverbial och at-
tribut. 

Ex.:   ,  -
      . 

I detta exempel ska vi utgå från predikatet, allt enl. Tesnier, och visa satsens struktur 
som ett träd av syntaktiska förbindelser, kopplingar mellan det styrande ordet – yt-
terst predikatet – och dess underordnade ord, samt eventuella kopplingar mellan ak-
tanter och circonstanter, å ena sidan, och deras bestämningar, å andra sidan. Detta ger 
oss en mera åskådlig presentation av satsens struktur än vad som är möjligt med en 
konventionell satslösning. 

Aktanter – eller, i traditionella termer, objekt ( ) – är substantiva fraser 
som betecknar antingen obligatoriska participanter (verbbestämningar utan vilka 
satsen förblir informativt ofullständing), eller sådana som kan förekomma i situatio-
nen i fråga men inte är nödvändiga. Circonstanter är adverbiella satsdelar – adverbi-
al ( ) – som uttrycker handlingens eller händelsens omständigheter: 
när något skedde, var, på vilket sätt, av vilken anledning, hur länge det varade o.s.v. 
Adverbial uppvisar en enorm variation såväl betydelsemässigt som strukturellt, och 
kan förekomma inte bara i predikatsledet utan även i dess underordnade grupper alt. 
bestämma en hel sats (s.k. satsadverbial, ry. ).  

Den generaliserade situationen blir genom utvidgning av kärnsatsen mera detaljerad, 
mera specifik och ”genomarbetad” i enlighet med den talandes aktuella avsikt. Un-
derordningsrelationerna mellan satsdelarna i yttrandet blir rikare och mera varieran-
de. Både kongruens, rektion och adjunktion (ry. ,  resp. 

, olika typer av syntaktiska förbindelser som behandlas längre fram) an-
vänds för att skapa en struktur som bäst motsvarar den tänkta meningen. Allt som allt 
förgrenar sig yttrandets syntaktiska struktur som ett träd och – fullt utvecklad – kan 
den se ut som en komplex hierarki med många nivåer. (I vårt ex. 4 nivåer som mest. 
Egentligen borde prepositionerna få en egen nivå i hierarkin, liksom andra ordför-
bindelser delas upp i par med ett styrande och ett dependent ord). 
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Adverb vs adverbial 
Vi kommer att i fortsättningen uppehålla oss rätt mycket med adverbial och sats-
fogningar med adverbiella bisatser. Men innan vi går över till dessa vill jag uppmärk-
samma er på att inte förväxla adverb med adverbial. 
  Bild 18. 

Adverb är en ordklass. 

I rysk språkvetenskaplig 
tradition betraktas adverb 
som oböjliga ord (med 
undantag för en kategori 
som har komparativa for-
mer) som uttrycker grad 
och mått [ 1 klick] (ry. -

), diverse 
omständigheter [ 1 klick] 
(ry.  

) såsom rums-, 
tids-, orsaks-, avsikts-, 
sättsadverb m.fl., samt s.k. 
kvalitativa aspekter av en 

situation [ 1 klick] (ry. ) som en bestämning av en handling 
( ), tilstånd (  ) eller egenskap (  , 

). 
 
  Bild 19. 

 

Alt. kan man dela upp ad-
verb i deskriptiva, d.v.s. 
ord som har egen lexikal-
isk betydelse, samt pro-
nominella som  inte  ut-
trycker något konkret kän-
netecken för en handling 
eller egenskap utan bara 
pekar på dess art beroende 
på situationen ifråga, och 
liknar därför pronomen. 
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  Bild 20. 

 

Adverb fungerar mest som 
bestämningar till verb, 
men även till adjektiv, ett 
annat  adverb  och  t.o.m.  
räkneord och substantiv, 
speciellt verbsubstantiv. I 
ryska språket kan adverb 
även  fungera  som  predi-
kativer *.  
Mer om adverb se [Dahl 2003, 
Wikland 1980, Florby 2001, 
Pul’kina 1994], Övrigt kursmate-
rial, s. 3. 

  
 Bild 21. 

Adverbial är en satsdel som 
har adverbets syntaktiska funk-
tion. Adverbial – som vi har 
redan sett – utvidgar och preci-
serar situationsbeskrivningen.  

I detta ex. [ 2 klick] inkluderar 
utvidgningar ett indirekt objekt 
(en participant med semantiska 
rollen INSTRUMENT) och ett 
sättsadverbial. Lägg märke till 
att adverbialen kan uttryckas 
såväl med ett adveb ( -

) som med en prepositionsfras (  ) eller gerundiumfras 
(  ). Är ryska språket slösaktigt i onödan?  

Aktanten INTSTRUMENT är inte obligatorisk. [ 2 klick] Därför  kan  den  även  till-
skrivas adverbiell betydelse. Gränserna mellan aktanter och circonstanter är inte all-
tid skarpa. [ 1 klick] 
 
Som redant påpekats, behöver 
adverbial inte uttryckas med 
adverb även om adverbet är 
prototypiskt i denna syntak-
tiska funktion: man talar 
ibland om morfologiserat 
adverbial.  Ett  antal  andra  ty-
per av adverbfraser och bisat-
ser kan också fylla denna 
funktion: 
 Bild 22. 
 

*  , 'tillståndsorden', oböjliga ord som uppträder som predikat i opersonliga 
ettledade satser.  Ex. .  . Se [5], paragraf 3.20. 
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Adverbial som en ”hoprullad” bisats 
 
 Bild 23. 

Adverbialbisatser fyller ofta ett 
adverbs position och svarar på frå-
gor som är typiska för adverbial. 
[ 1 klick] Dessa frågor motsvarar 
olika typer av information som 
kan precisera en viss situation. [ 1 
klick]. 
Senare i kursen ska vi gå igenom 
en rad olika typer av adverbiella 
bisatser som finns i ryska språket 
såsom rums-, tids-, orsaks-, följd-, 

villkors-, koncessiva, komparativa, sätts-, mått- och grad-, avsikts- (finala). 

 
Speciellt adverbial som uttrycker logiska relationer mellan händelser och situatio-
ner kan lätt ersättas med motsvarande bisatser: orsak, avsikt, villkor, koncession. 
 Bild 24; Bild 25 

 
De kan ses som hoprullade bisatser. (Med det är inte sagt att de är synonymiska: 
språket är inte slösaktigt i onödan). 

Det är värt att notera  att även attribu-
tiva ( ) och explika-
tiva ( )  bisatser i vis-
sa fall kan reduceras till attribut resp. 
objekt i en enkel sats (se ex.): 
 Bild 26 
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Satslösning på olika sätt 
 
Man bör ha det klart för sig att det finns olika sätt att beskriva satsens struktur. Även 
om vi i fortsättningen kommer att begränsa oss till traditionell satslösning, bör vi 
vara medvetna om att ingen typ av satsanalys ensam ger oss hela sanningen.  
 
Vi såg hur en sats analyseras helt traditionellt, d.v.s. i satsdelar [  Bild 10, Glokaja 
kuzdra]  och hur förvånansvärt mycket det kan ge för förståelsen av en till synes obe-
griplig mening. Detta var dock en tämligen okomplicerad sats, med en struktur som 
sammanfaller med ett logiskt påstående: ett subjekt som utför en handling, ett pre-
dikat som betecknar handlingen samt ett objekt som är föremålet för handlingen. 
Grammatiska relationer mellan satsdelarna är dock inte alltid lika harmoniska. Redan 
med ett icke-agentivt subjekt som i    [  Bild 13] börjar svårigheterna. 
Satsanalysen tillskriver meningarna (1) och (3) exakt samma struktur trots en klar 
dissonans.  För att  inte tala om (4),  ett  mellanting mellan tvåledad och ettledad sats,  
och ett helt batteri av diverse ettledade satser (Se  Bild 27.  Ettledade satser kommer 
som ett särskilt tema i kursen och granskas inte närmare här).  
 
Dissonansen är semantisk. Grammatiken avviker från logiken: ett grammatiskt sub-
jekt behöver inte vara AGENT eller ”det som satsen beskriver”; ett direkt objekt be-
höver inte vara ”det som utsätts för handlingen” [ 1 klick] (ex. -

   ’lår oss skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt’ 
har ett objekt som ännu inte existerar samt ett predikat som inte uttrycker någon 
handling). Då kan satsanalys i termer av aktanter med deras semantiska roller – en 
typ  av  analys  som  sätter  predikatet  i  centrum  och  således  inte  är  i  behov  av  något  
subjekt – vara mera upplysande.  
 
Ett tredje sätt att beskriva satsens struktur – ett sätt som har varit helt dominerande i 
den engelskspråkiga världen sedan mitten av 1900-talet men som aldrig fått ett sta-
digt fotfäste i Ryssland – är s.k. IC-analys: 

 Bild 28.   
    Observera att alternativa analyser är möjliga: 3 klick. 
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Till skillnad från både den traditionella satsdelsanalysen och analysen med utgångs-
punkt i ”teatermetaforen” (dependensträd) får man med IC en betydligt mera över-
skådlig och intuitivt tillfredställande representation av syntaktiska strukturer.  
 
Satsen ”vecklas ut” genom att den ursprungliga icke-differentierade symbolen S sub-
stitueras eller ersätts med en kedja av underordnade symboler, s.k. omedeebara kon-
stituenter (eng. immediate constituents, ICs) eller fraser. Processen fortsätter tills 
man når enstaka ords nivå. IC-analysen bygger på den grundläggande intuitionen att 
vissa ord är närmare förbundna med varandra och bildar sammanhängade grupper 
medan andra ord har inget samband. För att försäkra oss att intuitionen håller kan vi 
alltid tillämpa ett enkelt test: en sammanhängande grupp kan i dess helhet flyttas (en 
s.k. transposition) eller ersättas med ett enda ord (substitution).  

 Bild 29.   
 
T.ex. består satsen  
    [ 1 

klick] – betecknad i en frasstruktur 
med symbolen S –  av  två  ome-
delbara konstituenter: en nomi-
nalfras  (NP) och en verbfras 
(VP). 
 

Observera att gruppen kan bestå av endast ett ord ifall ordet inte har några utvidgan-
de bestämningar vid sin sida. Men i stället för  kunde det stå: 

 Bild 30, 1 klick 
 ;  

;   «  
»; , -

  ,  
 o.s.v. Vilket som helst av 

alla dessa uttryck skulle då upp-
fylla exakt samma syntaktiska 
funktion, i detta fall, den av en 
nominalfras. Sådana grupptyper, 
som ni förmodligen redan hört 
talas om, kallas fraskategorier. 

 
Det är lätt att övertygas om att de 
verkligen kan flyttats utan att göra 
våld på sunt förnuft. Vi kan. t.ex., 
låta dem byta plats: 

 Bild 31, 1 klick 
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Vi kan även ersätta dem med ett ord [ 1 klick], t.ex.  i stället för  ,  
 o.s.v., eller    ,    

med ett adverb  som ersätter hela verbfrasen; jfr. med eng. and so did the old 
woman.  
 
En sats kan även innehålla preposi-
tionsfraser (PP), adverbfraser (AdbP) 
samt adjektivfraser (AdjP): 

 Bild 32, 3 klick 
 
En fras kan i sin tur innehålla andra 
fraser (eng. embedding, ry. -

). 
 
 
 
Så här kan en IC-analys av denna sats se ut:  

 Bild 33, 2 klick 

Andra satslösningar är dock också möjliga:  
 Bild 34.   Bild 35, 1 klick 

 
I det ena fallet betraktar vi ordgruppen     som en PP som i 
sin tur består av två andra PP. I en traditionell analys skulle de kallas rumsadverbial 
vilka båda är bestämningar till verbet och svarar på frågan Var? Med en alternativ 
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analys skulle samma textsegment betraktas såsom bestående av en preposition och en 
nominalfras   , där    utgör bestämning till 
substantivet , d.v.s. uppfyller den syntaktiska funktionen av ett icke-kongruer-
ande attribut och svarar på frågan ?  

 Bild 36, 1 klick 
 
 
 

(jfr. med sv. högt beläget hus). 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Bilder 37 - 40 

  

Ovanstående bilder ger några exempel på IC-analys. 
Observera att nästan alla exempel kan få fler än en strukturell representation. 
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Syntaktisk analys av ordförbindelser och enkla satser 
 Bild 41.   

Ordförbindelse (ry. ). Definition. 
Underordning (ry. ). Typer av underordning. 

 
 Bild 42.   

Att representera olika typer av ordförbindelser  

Resten av detta avsnitt ägnas åt övningar i konventionell syntaktisk analys av ord-
förbindelser och enkla satser. Vi börjar med det första; ett antal exempel visas på föl-
jande bilder, med typ av syntaktiskt samband mellan huvudordet och det underord-
nade ordet representerad i grafisk form, samt med angivelse av huvudordets ordklass 
(substantiv, verb o.s.v).), och därmed ordförbindelsens frastyp (nominal, verbal 
o.s.v.), typ av underordningsförhållande (kongruens, rektion, adjunktion) samt un-
derordningens syntaktiska funktion (attributiv, adverbial,  objekts-): 
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 Bild 43, 1 klick;  Bild 44 

Alla i varje exempelsats ingående ordföbindelser karakteriseras här med följande 
schema som mall: 
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Tillvägagångssätt vid syntaktisk analys av ordförbindelser 
1. Identifiera alla ordförbindelser i en sats. 
2. Fastställ huvudordet (styrande ord) och det beroende ordet, Ställ en fråga från huvudordet 

till det styrda ordet. Vilken ordklass tillhör dessa ord? 
3. Ange ordförbindelsens typ utifrån huvudordets ordklass (d.v.s. ordförbindelsens gramma-

tiska klasstillhörighet: nominal, verbal, adverbial). 
4. Fastställ typ av syntaktisk förbindelse (kongruens, rektion, adjunktion). 
5. Ange ordförbindelsens semantiska typ (betydelse): attributiv, objekts-, adverbial. 

 
 

A n a l y s e x e m p e l .    . 
 

1)     
2) huvudord: , substantiv 

styrt ord: , adjektiv 
fråga: ? 

3) typ av ordförbindelse: nominal 
4) typ av syntaktisk förbindelse: kongruens 
5) syntaktisk relation: attributiv. 
 
1)    
2) huvudord: , verb 
 styrt ord: , substantiv med prepositionen  

fråga: ? 
3) typ av ordförbindelse: verbal 
4) typ av syntaktisk förbindelse: rektion 
5) syntaktisk relation: adverbial. 

 
1)    
2) huvudord: , verb 
 styrt ord: , substantiv  
 fråga: ? 
3) typ av ordförbindelse: verbal 
4) typ av syntaktisk förbindelse: rektion. 
5) syntaktisk relation: adverbial. 

 

Innan vi går över till syntaktisk analys av enkla satser är det på sin plats att i korthet 
sammanfatta olika sätt att fylla subjektsplatsen i en rysk sats. Även predikatet kan 
givetvis anta olika former, enkelt alt. sammansatt, som i sin tur indelas i nominala och 
verbala. Dessa kommer att behandlas i ett särskilt avsnitt senare i kursen. Under tiden 
räcker det med att vi markerar predikat vid satslösningen utan närmare specificering. 

Vad gäller subjektet så får vi inget annat tillfälle att ta upp detta ämne.  
 Bild 45,  Bild 46 

     Subjektets uttryckssätt ( ). 



23 

 

Hur en satslösning går till har vi sett i.o.m. exemplet   [  Bild 10]. Här 
följer fler exempel:  
 Bild 47. 

Dessa exempel samt följande analysmall bör användas vid självständiga övningar. 
Analys av den enkla satsen 

1. Identifiera den grammatiska basen, d.v.s. satsens primära delar. Stryk under subjektet 
med en enkel linje ( ____ ) och under predikatet med en dubbellinje (            ). 

 Ange hur subjektet är uttryckt. Ange typ av predikat (behandlas i Del 4). 
2. Stryk under sekundära satsdelar: a) först tillhörande subjektgruppen, sedan b) tillhörande 

predikatgruppen: attribut – med en våglinje (           ), objekt – med en strecklinje (            ), 
och adverbialer – med en streck-punkt linje (             ). 

3. Visa syntaktiska kopplingar med pillinjer: mellan primära satsdelar – med dubbelhövdad 
pil, från huvudordet till det styrda ordet – med en enkel pil. 

 

Övningar 
1.  Välj några enkla tvåledade satser ur ryskspråkiga tidningar eller tidskrifter, t.ex. -

”, gazeta.ru, , , ,  
Newsweek,  m.fl. Adresser till nätupplagor finner du t.ex. här: 
www.smi.ru , www.aport.ru . Välj korta satser, helst inte längre än 5-6 ord, annars blir analy-
ser, speciellt frasstrukturer, alltför omfattande. 

2.  Gör en syntaktisk analys av alla i valda satser ingående ordförbindelser enl. anvis-
ningar i lektionsmaterialet. 

3.  Gör en satslösning av varje sats. Följ anvisningar. 
4.  För varje sats rita ett frasträd (IC-trädet). 
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DEL 2. Adverb och adverbial 

 
 
 
Några inledande anmärkningar 
Av alla satsdelar som står på dagordningen har vi hunnit att titta närmare endast på 
subjektet. Vi har sett att beroende på vilken typ av syntaxanalys tillämpas, kan sub-
jektet definieras på olika sätt: traditionellt – som ”det som satsen handlar om” eller 
”den som utför handlingen”; utifrån situationens semantiska struktur, d.v.s. i termer 
av dependenssyntax (Tesniere)  – alltså som den 1:a aktanten i situationen (som för-
utom Agent kan vara Patient, Instrument, Recipient m.fl.); i termer av frasstrukturer 
–  som  NP  omedelbart  underordnad  S-symbolen.  Vi  har  även  sett  att  subjektet  inte  
alltid sammanfaller med satsens tema, när vi analyserar satsens struktur utifrån det 
kommunikativa perspektivet.  Samt  att  subjektet  kan  utebli  helt  och  hållet;  d.v.s.  att  
satsen kan bestå endast av ett rema. (Mer om detta – i avsnittet om ettledade satser). 

Temat för denna del av kursen är ADVERBIAL. De spelar en central roll i satsut-
vidgningen – som vi redan sett i det föregående, och de kan inte så sällan ses som 
hoprullade adverbiella bisatser. Detta ugör en naturlig övergång till satsfogningar och 
speciellt just adverbiella bisatser, något som vi kommer studera ingående i fortsätt-
ningen. Därför är adverbial en viktig del av kursen.  
 

Repetition 

Låt oss först rekapitulera det som redan sagts om adverbial i den föregående 
delen: 

  Bild 48. 
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 Bild 49. 

 
Rumsadverbial 
 

 Bild 50.  Bild 51. 

  
 Bild 52.   Bild 53. 
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Pronominella rumsadverbial (ry.   ) , , 
,  m.fl. ersätter konkreta (deskriptiva) adverbial anaforiskt, d.v.s. genom att 

referera till en tidigare angiven plats, eller deiktiskt, d.v.s. genom att relatera till den 
plats där man befinner sig eller direkt pekar på. 
 
  Bild 54. 

 
Tidsadverbial 
 
De ryska tidsadverbialenas indelning och uttryckssätt beskrivs och exemplifieras 
nedan på bilder 55-60: 
 

 Bild 55.  Bild 56. 
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  Bild 57.  Bild 58. 

 

 
  Bild 59.  Bild 60. 

 
Och sist men inte minst, fler exempel av tidsadverbial: 

  Bild 61.  
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RUMS- och TIDSPREPOSITIONER 
Prepositionsfraser utgör den största gruppen bland rums- och tidsadverbial. De 
byggs med prepositioner som har främst rums- resp- tidsbetydelser.  

 Bild 62. 

Bland prepositioner med rumsbetydelse brukar nämnas de som listas ovan men lis-
tan är långt ifrån komplett. Anledningen är att prepositioner till sitt ursprung är funk-
tionsord som anger just rumsliga relationer. Ett stort antal av dessa har med tiden ut-
vecklat även tidsbetydelser och används därför såväl i rumsadverbial som tidsad-
verbial. 
 
 Vad gäller prepositioner med tidsbetydelse så är de alla ursprungligen – med undan-
tag för  som har lexikalisk temporal betydelse (och möjligen ) – just 
rumsprepositioner; det gäller bara att jämföra listorna ovan. 
 
Noteras bör att även många adverb har både lokativ och temporal betydelse, jfr.: 
     med        
 ’på denna plats’              i detta ögonblick’ 

 
Övning 
Ge exempel (i form av korta meningar) på lokativ resp. temporal användning av samma pre-
positioner i adverbiella fraser: , , , , . 

 
 

Fallstudier 
Ur denna mängd prepositioner ska vi titta närmare på två par:  –  

 – . 
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 Bild 63. 

 
   
 Prepositionen  har prototypiskt en rumslig betydelse som närmast motsvaras av situa-

tionen ’att överbrygga i syfte att gå över ett hinder’, t.ex.    ’ komma 
över en älv’ (om det nu är att vada över älven, att gå över en bro, att simma över, att korsa i 
en båt, på en flotte eller en timmerstock, anlägga en pontonbro, korsa som en skärmflygare 
eller som Tarzan genom att slänga sig i lianerna). Viktigt är att över endast kan användas när 
det finns två punkter, två distinkta tillstånd o.s.v. som inte är naturligt sammanbundna med 
varandra. En ”övergång” från den ena till den andra är alltid artificiell eller utgörs av något 
som inte har skapats för just detta ändamål. Det är alltid ett sätt att nå punkt B från punkt A, 
eller övergå från tillstånd A till B, mellan vilka någon obehindrad väg inte finns.  kan 
sträcka sig ’genom’ och ’över’ men inte ’under’ hindret.  

  
 Nägra typiska användningar exemplifieras ovan på bilden. 
 
 Alla tidsbetydelser av prepositionen  kan ses som metaforiska utvidgningar av dess 

rumsbetydelse. Metaforen består i att tiden förstås som ett rum vi rör oss igenom: TIME IS A 
LANDSCAPE WE MOVE THROUGH. 

 
 De två punkterna är då en startpunkt (som kan vara talögonblick eller en angiven tidpunkt) 

och en målpunkt längre fram i tiden som anges indirekt, genom att den inträffar (nås) efter en 
tidsintervall (övergång i tiden), som kan även vara obestämd eller iterativ (upprepande): -

 o.s.v. (se bilden). 
 
 Svenska ekvivalenter till  är: 1. i rumslig (lokativ) betydelse: över, genom, via; 2. i tids-

betydelse (temporal): om samt div. idiomatiska omskrivningar, t.ex. varannan vecka, många 
år senare o.s.v. 

 
  i tidsbetydelse ska inte förväxlas med :   . Till skillnad 

från , kan  aldrig peka på ett rent fysiskt tidsintervall utan bara på ett som har 
innehållsmässigt samband med referenspunkten. 
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 Bild 64. 

 
Prepositionen  är en av de få som knappast har någon rumslig betydelse. Den pekar 
alltid på något som kommer tidsmässigt efter att något annat har inträffat eller slutförts, även 
om hela händelseförloppet har en rumslig dimension:      

   (d.v.s.  ’först’ – ett stort gult hus med pelare’; , 
 ’därefter’ – gå av bussen). 

 
 Se även exemplen på bilden. 
 
 Att använda  med hänvisning som inte har en klar avslutande gräns är mindre lyckligt, 

äv. om det inte är helt fel: ?   (bättre:   ). 
 
 
   
  
 Prepositionen  har såväl rums- som tidsbetydelser:   ('framför huset'), 

   (’inför alt. före soluppgången’).  påminner om perfekt i.o.m. 
att det alltid pekar på något som ligger ”före” (i rums- eller tidsbemärkelse) något annat men 
är direkt relaterat till det som komma skall: 

    (’inför lektionen’); ,   ('innan man börjar'). 

 Prepositionen  i sin tidsbetydelse skiljer sig från  på så sätt att det snarare påminner 
om pluskvamperfekt i.o.m. att det pekar på något som måste ha avslutats helt och hållet in-
nan en viss bestämd tidpunkt och behöver inte relatera till det som börjar vid denna tidpunkt: 

    ('före lektionen'),    (’före solnedgången’). 

 När  används synonymiskt med  är det den fysiska tiden som menas, utan så att 
säga mänskligt innehåll. Det går inte att säga *   eftersom «  

» inget annat är än en fysisk tidpunkt, något som  kan inte relatera till på ett 
meningsfullt sätt. Däremot om man tillskriver denna tidsangivelse en särskild mening, t.ex. att 
klockan två markerar en viktig händelse, en tenta eller en avrättning, då blir användning av 

 tänkbar (jfr.  ,  ,   ). 
 
  Givetvis har  även rumsbetydelser, främst om förflyttning till – men inte in i – ett visst ställe: 

 ,   . Prepositionen har en liknande tidsbe-
tydelse:   (vilket innebär just det: att man lyckats med uppgiften att be-
hålla livet fram till en viss tidpunkt; vad som kommer att ske sedan är en annan historia). I 
alla dessa användningar finns en tydlig inslag av ”pluskvamperfektum”. 
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Sättsadverbial 
 Bild 65. 

Sättsadverbial är en bredd och ytterst 
heterogen kategori. Att dela upp den i 
undergrupper är snudd på omöjligt. 
Rent generellt kan man säga att de ut-
trycker handlingssätt eller kanske 
manér, det som på ryska kallas -

.  
Sättsadverbial svarar på frågor ? 

 ? ?  
 ? 

Ex.:  se bilden. 
Man kan försöka dels precisera sättsadverbials generella semantik genom att notera 
att de betecknar, å ena sidan, kvalitativa aspekter hos handlingarna och tillstånd; 
d.v.s. deras kännetecknande egenskaper: 

 Bild 66. 

 
samt, å andra sidan, sätt eller 
maner på vilket handligen 
genomförs eller egenskapen ma-
nifesterar sig. 
En särskild kategori som vid en 
sådan indelning ligger nära sätts-
adverbial med kvalitativ betydel-
se är grad- och måttsadverbia-
ler som tas upp i nästa avsnitt. 
 
 

Man kan även försöka att gruppindela huvudbetydelsen t.ex. så här, så länge man har 
det klart för sig att dessa grupper är högst diffusa och ändå inte rymmer alla sättsad-
verbiala betydelser.  

 Bild 67,  Bild 68. 
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 Bild 69. 
    Uttryckssätt 

Fler exempel: 
  , ,  . ).    

.   , ,  ,  -
 . . .)   ,  -

.         .    ).   -
.    .   .   . 

 

Adverbial med gradbetydelse – som be-
tecknar i vilken mån en handling, ett till-
stånd eller en egenskap manifesterar sig – 
ligger, som redan påpekats, nära sättsad-
verbial: 

 Bild 70.  Bild 71. 

 

Fler exempel av adverbial med måttbetydelse: 
tidsmått: ,  ,   ,  ; 

  ...    -
  ( . .);     ,  

Adverbial med måttbetydelse anger 
handlingens, tillståndets eller egenska-
pens kvantitativa karakteristika: 
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    ( .);    -
,     ( .); rumsmått: -

,  , ;     
 ,     ,   

    ( . .);   ; kvantitetsmått:  
,  ,  ,  ;   

   ( . .); samt vikt- o. prismått: -
  ,     ( .);  -

  . 
 

 Bild 72.  Bild 73. 
    Frågor till grad- och måttsadverbial     Uttryckssätt 

   * Frågan ? kan givetvis ha även tidsbetydelse. 

 
Orsaksadverbial (äv. kausala) 

 
 Bild 74.  Bild 75. 

 
Fler exempel på orsaksadverbials uttryckssätt: 
adverb:  ,       . .). 
Obs! pronominella adverb:    . (- )  

 *. 
 substantiv i ett indirekt kasus:    .   

 , ,  ( .);   -
    ( c.).      . ( . .)  

  .   .  
  .     . 

,   ,      ( .); 

                                                
*  Om pronominella adverb se avsnittet ”Adverb vs. adverbial”, sid. 13. 
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 ,    ,     ( .).  [ ] 
   ( .);   ,    -

 ( . .);      ( .);  -
   ( .);        

.). 
 gerundiumfras:   ,   . , 

  .  
 
Orsaksbetydelsen betjänas av en rad prepositioner: , , , , , , -

, , ,  ,  ,  ,   m.fl. (de 
viktigaste prepositionernas användning förklaras i kompendiet [1]  ”Syntax. Material 
och övningar”) samt av många adverb av typ , , ,  o.s.v. 
(prep. c( ) + ett predikativt adjektiv i kortform i genitiv: , , « »; ”adjek-
tivdelen” av ett sådant adverb verkar vara substantiverad: .   'på fyllan'). 
Det här är ett specifikt ryskt sätt att bilda orsaksadverb som inte har någon motsva-
righet i svenska:  'yrvaket',  'full som han var',  'i (sin) upp-
hetsning(en), upphetsad'. De kan lätt ersättas med motsvarande bisatser:  

  ( )  Jag förstod ingenting för att jag 
var sömndrucken;     (   )  Vi gjorde det 
eftersom vi var berusade.     -

)  Eftersom jag brusade upp sa jag en massa dumheter. 
 
 

Övningar 
1.  Rumsadverbial: Kompendium [1] nr 1-7 s. 2-4; Pul’kina [2] nr 46-48 s. 465. 
2.  Tidsadverbial: Pul’kina [2] nr 49-51 s. 467-470. 
3.  Sättsadverbial: Pul’kina [2] nr 52 s. 472. 
4.  Orsaksadverbial: Kompendium [1] nr 8-20 s. 4-8, Pul’kina [2] nr 54-55 s. 475. 
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DEL 3. Objekt 
 

 Bild 76.  

Vi har redan i det föregående behandlat objekt som syntaktisk funktion och aktanter-
nas semantiska roller – såsom AGENT, PATIENT, INSTRUMENT o.s.v., förkortade 
till AG, INSTR och PAT på diagrammet högst upp på bilden. Diagrammet visar en 
prototypisk ”handlingskedja” (action chain) där subjektets semantiska roll är den av 
AGENT vars energi överförs till mottagaren, ett direkt objekt med rollen PATIENT, 
medelst en annan deltagare i situationen, ett indirekt objekt med rollen INSTRU-
MENT. (Se avsnitt ”Syntax och semantik” och ”Satsutvidgning”, s. 9-12). 

Det kan noteras att syntaxens olösta problem är att skilja på aktanter, d.v.s. partici-
panter som är obligatoriska om en situations beskrivning ska vara infomativt full-
ständig (ry.  ), och circonstanter, d.v.s. övriga element 
i satsen som utgör bakgrunden. 

Vi ska nu i korthet 
beskriva satsdelen ob-
jekt ur ett mera tradi-
tionellt perspektiv: 

 Bild 77.  



36 

 

 Bild 78. 
 

Objekt hör till predikat-
gruppen och betecknar 
en person, ett föremål, en 
händelse o.s.v. som kan 
vara deltagare (partici-
pant) i den situation som 
predikatet representerar i 
enl. med sin betydelse i 
lexikonet. De utgör såle-
des bestämningar till 
verbet vilket är deras hu-
vudsakliga uppgift:  

 Bild 79.  

Även andra verbformer 
kan styra objekt: se ex-
empel på bilden. 

Objekt kan även be-
stämma andra typer av 
predikativa ord: 

[ 1 klick]  
ett annat verbavlett sub-
stantiv som betecknar 
en handling eller en age-
rande person, ett adjek-
tiv i kortform, d.v.s. ett 
predikativt adjektiv, el-
ler ett komparativ av ett 
adjektiv eller ett adverb. 

 Bild 80. Direkt vs. indirekt objekt 

Förutom i ackusativ 
utan preposition, kan ett  
direkt objekt, som det 
ofta påstås,  även stå i 
genitiv i följande fall: 

[ 1 klick]  
– i en negerande sats;  
– som bestämning till ett 
transitivt verb med en re-
sultativ betydelse där re-
sultatet är en viss mängd 
av något (s.k. partitiv);  
– i vissa utryck med till-
ståndskategori som predi-
kat i en opersonlig sats. 



37 

 

Detta är dock tveksamt eftersom en sådan ”försvagning” av definitionen suddar ut 
gränsen mellan direkta och indirekta objekt: i alla dessa konstruktioner berör hand-
lingen endast en del av den oräknebara entiteten (mängden av alla romaner, substan-
sen bröd, en mängd pengar i omlopp) – något som annars brukar anges som kenne-
täcknande för just indirekta objekt. 

[ 1 klick]  
Alla andra objekt är indirekt objekt. De uttrycks alltså med nominala fraser i andra 
indirekta kasus än ackusativ utan preposition: se ex. på bilden. 
 

Fler exempel: 
 

verbstyrda objekt 
(direkta)  ,  .   .   

;   ;   . 
 
(kvasidirekta)   ,   .   ;  

  .   ;   ; . 
 
(indirekta)   ;    ;  

 ;   .  ;   
;   ;   ;   

 ;   ;   ; 
  ;   .  

 
adverbstyrda objekt 

 ,  .  
   ;   . 

 
substantivstyrda objekt 

   ;    .  , -
 ,  ,  ,  ,  

,  ,  ,  , -
,  ,  ,  .  -

 ;    .    
 ;      ;  

 :   ;     
 .  

 
 

Övningar 
Pul’kina [2] nr 35-40 s. 457-459. 
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DEL 4. Predikat 
 

Det verbala satsdelen brukar kallas predikatsfras eller predikatsled (markerat med 
”, d.v.s. , på frasträdet nedan): 

 Bild 81. 

 
Rent formellt skulle man kunna säga att  är det egentliga predikatet, d.v.s. 
predikatsledets kärna – en VP direkt underordnad S-symbolen (ry. , d.v.s. -

) minus bestämningar:  
3 klick. 

Det är värt att notera att ordet  är en avledning (presens particip passiv) av 
verbet  '  tala om'. Och det är precis vad predikatet gör: 

1 klick. 

«berättar» något om föremålet för yttrandet – vad det gör (  ?), vilket det 
är ( ?), vem det är  ?), vilken kategori föremålet tillhör (  

?) o.s.v.  
För att kunna förmedla ett meddelande måste predikatet vara meningsfullt, det bör 
vara semantiskt fullvärdigt eller, rättare sagt, självständigt: 

1 klick. 

Vi kan säga   men inte rimligen *   eller 
   men  inte  *    . Varken 

 eller  står semantiskt ”på egna ben”. Predikatet måste följ-
aktligen vara ett betydelseord: antingen ett innehållsligt verb eller en minimal verb-
fras som kan likställas med ett innehållsligt verb. 
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Ett annat villkor för att kunna meddela något är att predikatet måste vara finit, d.v.s. 
förankrat i relation till talögonblicket och till verkligeheten. Tempus och modus är 
alltså två kategorier som gör predikatet till vad det är:  
 1 klick. 

  (Se även  Bild 4,   vs.  ).  
Sammanfattningsvis, predikat ( ) är en av två primära satsdelar som be-
tecknar en handling eller en egenskap hos det som subjektet refererar till. Predikatet 
har en lexikalisk betydelse, d.v.s. karakteriserar eller definierar det som subjektet står 
för, och det har även en grammatisk betydelse, nämligen tempus och modus. Ryska 
har tre (ibland talas det om fyra) modus: indikativ, konjunktiv (ev. också optativ, s.k. 

 ) och imperativ – formella uttryck (grammatiska former) 
för modaliteten, d.v.s. språkliga medel som vi använder för att uttrycka hur innehållet 
i satsen förhåller sig till verkligheten (stämmer överens med den eller är imaginärt, 
möjligt, troligt, önskvärt o.s.v.) 
 
Enkelt verbpredikat 
Predikatet uttrycks vanli-
gast med ett verb i en mo-
dusform. Den lexikala och 
den grammatiska betydelser 
uttrycks i detta fall av ett 
och samma ord: 

 Bild 82.  

Ett sådant predikat kallas 
enkelt verbpredikat ( -

 -
). 

Istället för ett verb, kan det 
enkla predikatet bestå av ett 
verbliknande interjektion 
eller av infinitiv: 

 Bild 83.  

I båda fall saknas kongru-
ens mellan predikatet och 
subjektet. Mer om kongru-
ensen längre fram. 
Ett enkelt verbpredikat kan 
även uttryckas med ett idi-
omatiskt uttryck som kan 
jämställas med ett ord 
(”word-with-spaces”): 

 Bild 82, 1 klick. 
(ex.   ).  
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Fler exempel på ett enkelt verbpredikat uttryckt med syntaktiskt och/eller semantiskt 
odelbara ordförbindelser (s.k.  ): 
  Bild 83, 1 klick. 
 I detta fall är det dock svårt att dra en skarp gräns mellan vad som är ett enkelt verb-

predikat och vad som är ett sammansatt nominalpredikat (se nedan). T.ex.  
 anförs som ett enkelt predikat i.o.m. att det är ett stående uttryck som kan er-

sättas med ett ord, nämligen verbet . Uttrycket   be-
traktas, å andra sidan, som ett nominalpredikat i.o.m. att denna ordförbindelse är en 
summa av sina beståndsdelars betydelser. Semantiska kriteriet förefaller dock diffust 
och knappast pålitligt. Om     är lika med  -

  är en öppen fråga: jag hävdar att det finns en väsentlig skillnad 
men diskussionen skulle avleda oss från ämnet. 

 

Sammanfattning: ENKELT VERBPREDIKAT 
  Bild 85. 

 
Sammansatta predikat 
Verbrepertoaren räcker förstås inte till för att täcka alla tänkbara behov av att karak-
terisera och kategorisera allt möjligt i världen. Därför får andra ordklasser ”hoppa in” 
i rollen som prototypiskt sett tillhör verbet. Den grammatiska mekanismen som tillå-
ter detta är att dela upp verbets funktioner mellan två eller flera ord: ett hjälpord 
som är mer eller mindre tomt på den konkreta semantiken men bär på de grammatis-
ka betydelser (modus och, i indikativ, tempus), och den innehållsliga delen som till-
handahåller den huvudsakliga lexikala betydelsen: 
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 Bild 84.  

Ett sådant predikat kallas sammansatt predikat (  ). Det finns 
två huvudkategorier: 
 1 klick: 

– verbpredikat 
 1 klick: 

– nominalpredikat 

Predikatet uttrycks vanligast med ett verb i en modusform. Den lexikala och den 
grammatiska betydelser uttrycks i detta fall av ett och samma ord: 
 
Sammansatta verbpredikat  

 Bild 86.  
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Hjälpordet, en s.k. , d.v.s. ”preinfinitiva delen”, uttrycker 
predikatets grammatiska betydelser samt en kategoriell karakterisering av handlingen 
genom att peka på dess ”fas” (början, fortsättning, slut) eller modalitet: huruvida 
handlingen är möjlig, önskvärd, vanlig m.fl. subjektrelaterade betydelser. 
 Fler exempel: 

FASVERB:  – , , , , , -
 – , –  

MODALA ORD: 
Modala verb  ( , , , ,  

.):  – ,  – ,  – , -
 – ,  – ,  – ,  – -

, , , , , , , 
, , ,  

Verb med betydelsen av känslomässiga värderingar: , , -
, , , , , , , -

, . 
Verb som betecknar viljeyttringar: , . 
Vissa opersonliga verb: , , , .  
Vissa substantiv som betecknar en handlingssubjekt med modala betydelser 'kunna', 

’’vilja m.fl.: , , , , , . 
Kopulaverbet + vissa adjektiv i kortform med modala betydelser: , , , 

, , , , ,  .  
Äv. med vissa adverb och substativ med modala betydelser: .  

 . 
Tillståndskategoriord ( , , ) , 

, , , , , , , ,   
. ( , ) -
, , , ,  . 

Idiomatiska ordförbindelser av modal karaktär:  , ,  
,  ,  ,  , -

 
 

Sammansatta nominalpredikat  
 Bild 87.  
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Ett  sammansatt  nominalpredikat  består  av  ett  kopulaverb  (ry.  - ) och 
nominalldelen (ry. ). Konstruktionen ”verbaliserar” – eller, om man 
så vill, gör till ett predikat – i princip vilken nominal- el. adjektivfras som helst. 
Det är förstås kopulaverbet som åtar sig grammatiska uppgifter medan prediktasfyll-
naden står för den konkreta lexikala betydelse(fyllnade)n. 
Det prototypiska kopulaverbet är . Det måste vara utsatt vid alla användning-
ar med undantag för i inidikativ presens: 

 
   — modus konjunktiv. 
  — modus imperativ. 

 
   — modus indikativ preteritum 
  — modus indikativ futurum. 

 
 Men:  (Ø) , — modus indikativ presens med noll-kopula.  

Ett undantag utgörs av ekvivalenssatser av typ ”A  B” med en uttryckligen logisk struk-
tur. Ex.      ( -

). Ett utsatt kopulaverb är i detta fall möjligt men inte obligatoriskt. Om det 
används, betonas predikatets existentiella betydelse (  ) och därmed 
den predikativa relationens ”objektiva” karaktär.  
 

I funktionen av kopula förekommer även ”halvlexikala” verb (s.k. -
 ) som inte ensam har en självständig betydelse:  

, , , , , , , -
, , , , , , , , 

, , . 
Ex.:   VS   (OBS! adjektiv i instrumentalis) 

Även vissa lexikala verb kan användas i rollen som kopula, nämligen rörelseverb, 
verb som betecknar tillstånd och verksamhet: 

, , , , , , , , , 
, , ,  

Ex.:    . 

Även idiomatiska verbfraser kan förekomma:  
  . 

Som bilden ovan visar, kan nominaldelen, d.v.s. predikatsfyllnad, uttryckas av vil-
ken ”nominal” ordklass som helst men även av adverb och t.o.m. interjektion. Be-
teckningen  (nominaldelen) är således något missvisande även om 
den är fast förankrad i skolpraxis. Viktigt är dock att denna del – oavsett av hur den 
uttrycks – tillhandahåller det lexikala innehållet i en kostruktion som har övergripan-
de verbal betydelse, d.v.s. en konstruktion som förvandlar vilket betydelseord som 
helst till ett verb (ry. ). 

 Fler exempel på fyllnadsdelens olika uttrycksmöjligheter: 
 

1.  substantiv i nominativ eller instrumentalis:    
.  / . Äv. prepositionsfras:   . 
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2.  adjektiv i lång form i nominativ eller instrumentalis och i alla komparativformer:  
 .  .   .  

 .   .  
 

 Anm.: Nominativ betecknar ofta ett varaktigt attribut medan instrumentalis det övergå-
ende. Ex.:      ...  

   ,  , 
  .  , , , , 

,    . ( . .) 
 
3.   räkneord:   .   . 
4. pronomen i nominativ eller instrumentalis:   . -

. 
5. interjektion:    . 
6. adverb:   .   . 
7. particip passiv i lång- och kortform:    .  

 . 
8. odelbar fraseologisk ordförbindelse:  .    

 (om substantivet har ett lågt informationsvärde).  .   

Sammansatta nominaldpredikat kan inkludera partiklar och partikelliknande ord: 
, , , ,  m.fl.     – -

  . . .)  . .)   
. . .) 

 Fler exempel på sammansatta verbal- och nominalpredikat 
 

VERBALA: 
 ,  , ,  , -
,   o.s.v       ,  

   . ( . .);     -
. ( . .);    . ( . .).  

 .  .  . -
   .   .   ( -

, ) .    .  -
 .     . –    . –  -

.   . ( . .);     
. ( . ).     

. ).       ( . ).  
     ( . ).   

  ( . ).  ,   
 ( . ).    ( . ).  

.      -
. ( - .),    . ( . 

.).    .—  -
.     ( . ).  

    ,   -
  ( . ).    ,   ( . 

).   .      
(=  ).      (=   -

). 

 
 NOMINALA: 

 .   .  .  
  .    .  .  
   ( . ).    -

.   ,     ( . ). 
,   . ( . .)   ( .  ).  -

.   .    
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. ( .) 3)    . ( .)  .   
,    ( . );    

 ( . ); ,  , ,  
,   ( . );    , 

 ,  ( . ).  , . ( . 
.)  . ( . .)   

 .      . 
   ( . ).  ,    ( . 

). . . .   . -
,  .  . ( . .)   
. ( .)  ,   . ( . .)   

 . ( . .)  –   . ( . .)   
  . ( . .)   –    

 ( . ).  .  .  .  
.  .     . ( . .) 
  ,  ,    ( . ). 

  .  .   .  
 .   .  . ( . -

).  . ?..  ? ( . .)   
 ,  .   ,   . ( . 

.)     . ( . .)  -
.    .    .   -
.    .    .  -

   -  . ( . -
.)  . ( . .) 

 
 

Sammansatta predikat bestående av tre eller flera ord ( ) 
 Bild 88.  

Ett predikat kan således ha fler än två komponenter och kallas då  ett komplext 
sammansatt predikat: 
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 Bild 89.  

Observera att ur strukturell syn-
punkt består det fortfarande av 
två led: 
 1 klick: 

ett led som uttrycker den lexikala 
betydelsen ( ) 
 1 klick: 

och ett led ett led (hjälp- eller 
kopuladelen) som uttrycker gram-
matiska betydelser (  

) 
       1 klick 

Detta är ett ex. på ett komplext sammansatt nominalpredikat.  
Notera även 
 1 klick 

att kopulaverbet står i inifinitiv form.  
 
Även sammansatta verbpredikat 
kan ”kompliceras": 

 Bild 90.  

Ett led, infinitivdelen , ut-
trycker här den lexikala betydelsen, 
medan den preinfinitva delen, 

 , är bäraren 
av grammatiska betydelser. 
I båda fall är det alltså hjälpdelen 
som kompliceras medan predikatets 
lexikala betydelse inte påverkas. 
 1 klick 

I detta exempel på ett komplext 
sammansatt verbpredikat står det lexikala verbet fortfarande i infinitiv och utvidgas 
genom tillägg av ett fas- eller ett modalt verb: jfr.   . 

  . 
Komplexiteten består i att hjälpdelen inbegriper två eller t.o.m. flera fas- 
och/eller modala komponenter.  
 
 

Övningar 
Kompendium [1] nr 22-24 s. 10-12. 
Pul’kina [2] nr 23-34 s. 449-455. 
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Kort och lång form av adjektiv 
 
Adjektiv kan användas predikativt, d.v.s. som predikatsfyllnad, såväl i lång som kort 
form: 

 Bild 91.  

(se även exempel på 
sammansatta nominal-
predikat ovan).  Regler 
för hur dessa används och 
skillnader mellan dem av-
handlas i kompendiet [1] 
”Syntax. Material och öv-
ningar”. Likväl kan det 
vara på sin plats med ett 
förbehåll. 
Det traditionella sättet att 
förklara skillnader i an-
vändningen av de två ad-

jektuivformerna är semantiskt. Man hänvisar till att ett adjektiv i långform betecknar 
en permanent egenskap medan kortformen predicerar en tillfällig eller övergående 
egenskap. Detta synsätt har varit dominerande allt sedan V. Vinogradov formulerade 
det i sitt klassika verk ” ». Det är dock lätt att anföra exempel som kull-
kastar detta.   kan betyda såväl 'han är sjuk just nu' som 'han är lång-
varigt (eller t.o.m. kroniskt) sjuk’, medan  –  inte nödvändigtvis betecknar 
ett permanent tillstånd. Det semantiska kriteriet är minst sagt opålitligt. 
Ännu svårare blir det att förklara varför i ett påstående som  
CDE  är det kortformen som är att  föredra,  medan i  ett  till  synes lika ”tid-
löst” påstående som  –  är användningen av kortformen  
omöjlig. 
Det här har varit ett stående problem i den ryska språkvetenskapen, med en rad fyn-
diga hypoteser anförda, bara för att så småningom motbevisas av diverse gränsfall 
och undantag. Vi har ingen möjlighet att uppehålla oss vid detta problem inom ramen 
för vår kurs. Jag vill dock erbjuda följande generalisering: 

Adjektiv som predikatsfyllnad i långform KATEGORISERAR, adjektiv i kortform 
KARAKTERISERAR.  

 Bild 92.  

Den förra, långformen, 
hänför subjektet till en 
viss klass, en klassifice-
ring  som  det  går  att  ob-
jektivt verifiera:  

 –  är lätt att 
bekräfta med hjälp av en 
djupmätning (förutsatt na-
turligtvis att alla är över-
ens om en viss norm, t.ex. 
att en damm är djup om 
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djupet överstiger männinskans medellängd med en bra marginal). Det är en kategori-
sering baserad på det som är objektivt verifierbart och/eller allmänt vedertaget. Ytt-
randets mening ligger då i själva kategoriseringen, i det att subjektet på detta sätt 
identifieras såsom tillhörande en viss typ. 
Den senare, kortformen, uttrycker ett påstående om subjektet, något som hävdas, 
och följaktligen inbegriper en subjektiv attityd av den talande. Ett påstående som på 
detta sätt framförs har en mening som är ”förankrad” hos den talande, en mening 
som den talande är s.a.s. ansvarig för.   är en subjektiv yttring 
även om man bara gör den allmänna normen till sin. Meningen med den är inte att 
kategorisera subjektet och fastställa dess identitet / klasstillhörighet utan att karakte-
risera det på ett visst för den talande betydelsefullt sätt.  
För att i överhuvudtaget kunna användas predikativt i kortform bör adjektivet ifråga 
vara kapabelt till karakterisering som tillskriver subjektet en meningsfull, d.v.s. 
funktionell egenskap. Det kan inte alla adjektiv i alla tänkbara situationer: 
 1 klick 

Att säga ??   framkallar snarare en berättigad fråga ”Hur menar 
du?” (« ?») än reaktionen ”Så här kan man inte uttrycka sig”. Adjek-
tivet  kan  i  och  för  sig  användavs  kvalitativt,  t.ex.   -

 (d.v.s ’stel’, ’onaturlig’ o.s.v.) genom att med hänvisning till materialet ’ -
’ framkalla andra, associerade egenskaper, egenskaper som ett obesjälat föremål 

som  inte kan tänkas ha. (Det är dock värt att betona att t.o.m. i ett fall som detta 
går det att konstruera en pragmatiskt berättigande kontext: t.ex. att byggnaden är av 
sten men inger en känsla av träarkitektur).  

På samma sätt kan vi förklara varför *  är ogrammatiskt [  Bild 91]. 
Jag har sagt att ett adjektiv är kapabelt till att karakterisera endast som beteckning på 
en funktionell, meningsfull egenskap. När vi säger  –  så kategoriserar 
vi subjektet, primärt i ett identifierande och inte i karakteriserande syfte (t.ex. huset 
är  lättare  att  hitta  om man vet  hur  det  ser  ut).  *    – en karakteriserande 
konstruktion – resulterar däremot i ett meningslöst yttrande, eftersom det är oklart i 
vilken mening  är  (    ?), vad en sådan karakterise-
ring skulle kunna betyda. Adjektivet  uppför sig på ett liknande sätt. I sin rent 
fysiska bemärkelse har denna egenskap ingen funktionellt meningsfull ”påökning”. 
En vinkel kan inte vara rak i någon annan bemärkelse än den geometriska. Varje an-
nat ”berättigande” av uttrycket blir bara krystat och ad hoc. Att  
CDE  är  ett  helt  acceptabel sats beror på att  det  som hävdas är inte på för-
hand givet utan man drar här en slutsats som resultat av ett föregående resonemang, 
t.ex. ett matematiskt prov. Det låter inte speciellt lyckat med ??  
CDE –  – men inte helt omöjligt om trianglarnas kongruens är ett givet 
villkor, d.v.s. de tillhör klassen kongruenta figurer.  
 
 

Övningar 
Kompendium [1] nr 26-29 s. 13-14. 
Pul’kina [2] nr 22-24 s. 136. 
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Kongruens mellan subjet och predikat 
 
Kongruensproblemet avhandlas utförligt i kompendiet [1] ”Syntax. Material och öv-
ningar”. Det är ett mycket stort och kontroversiellt ämne. Här nöjer vi oss med en 
kort sammanfattning av några typfall. 
Det enkla verbpredikatet i ryska språket kongruerar, generellt sett, med subjektet: 

 Bild 93.  

 
 1 klick 

–  i person och numerus 
  1 klick 

– i numerus och genus  
(endast i sg.) 

 
 
 
 
Avvikelser från dessa gram-
matiska regler kan förekom-
ma beroende på interaktion 
(konflikt) mellan grammatisk och semantisk (d.v.s. betydelsemässig) kongruens. 
Dessa gäller i huvudsak kongruens i numerus. 

 Bild 94.  
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 Bild 95.  

 
 Bild 96.  
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 Bild 97.  

 
 

 
Övningar 
Kompendium [1] nr 21 s. 9, nr 30-35 s. 16-19. 
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DEL 5. Ettledade satser 
 
Temat ”Ettledade satser” har en naturlig anknytning till föregående tema ”Predikat”. 
Vi  har  redan  sett  att  en  rysk  sats  kan  klara  sig  utan  ett  utsatt  grammatiskt  subjekt  
[  Bild 3, ex.   ]. I vissa germanska språk, bl.a. i svenska och engels-
ka (men inte tyska) är detta en omöjlighet. Följaktligen vid översättning av en rysk 
ettledad sats till dessa språk använder man sig av ett s.k. formellt subjekt (det, it): 

 Bild 98.  

 
Ex. C   

. 
 
Alternativt, om subjek-
tets plats i en ettledad 
sats är närmast upptagen 
av ett objekt med den 
semantiska rollen IN-
STRUMENT, kan man 
göra det till ett subjekt i 
en svensk sats: 
 1 klick 
Ex.  -

. 

eller, om man vill behålla det opersonliga i den ryska satsen, d.v.s. talarens okunskap 
eller ovilja att tala om vem det var som utförde handlingen, kan man använda ett for-
mellt subjekt   
 1 klick 

 (dock till priset av att det ursprungliga tema – rema förhållandet går förlorat): 
 Det var med en boll som fönstret slogs sönder. 
 1 klick 

Remat i ryska satsen    – meddelandet  i  dess  helhet,  d.v.s.  hela  
satsen, medan i den svenska översättningen är fönstret slogs sönder något som redan 
är känt, det givna, d.v.s. temat, samtidigt som man betonar det var med en boll vilket 
i detta fall utgör remat. Exemplet visar även att satsens aktuella indelning är högst re-
levant att tänka på när man betraktar ettledade satser. 
 
När man nu konstaterat att ryskan har subjektlösa satser, betyder då detta att en rysk 
sats kan handla om ingenting? – Givetvis inte! En subjektlös konstruktion i ryska 
språket i sig pekar på att den entitet (eng. entity – något som äger existens) som pre-
diceras inte behöver omnämnas eller inte har något namn i överhuvudtaget. Den är 
antingen universell, som t.ex. en naturkraft, eller kan lätt härledas ur den aktuella si-
tuationen. 
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Låt oss betrakta ännu ett exempel. 
 

 Bild 99. 
  

I  satsen  (1)  har  vi  ett  ad-
jektiv som används predi-
kativt, d.v.s. vi har att göra 
med ett sammansatt nomi-
nalpredikat. Detta är en 
tvåledad sats som alltså 
har både subjekt och pre-
dikat. Kopulaverbet ( ) 
i presens är inte utsatt, det 
är ersatt av ett tankstreck. 
Satsens betydelse är ’  

’, d.v.s. tillhör kategorin ’dåligt belysta lo-
kaler’. Man kan se det som ett satschema där man utesluter ett objekt som skulle 
kunna vara detsamma som subjektet, d.v.s. en ”inbyggd” tautologi, eller ett under-
ordnat begrepp till subjektnamnet (ett s.k. hyponym), t.ex. ' -

’. 
 
 1 klick 

Även (2) är en tvåledad sats, fast med ett predikat uttryckt med ett adjektiv i kort-
form. Kortformen i modern ryska kan endast användas predikativt. Skillnaden består 
i att ett sådant predikat inte kategoriserar subjektet utan betecknar dess aktuella till-
stånd så som det uppfattas av den talande.  
 
 1 klick 

Satsen (3) är en ettledad sats. Lägg märke till att hela satsen är ett rema, något nytt 
som meddelas. För att återge en sådan sats på svenska behöver man bygga om den 
genom att tillskjuta ett formellt subjekt, det. Det formella subjektet är dock ingalunda 
tomt på semantiskt innehåll. Satsen handlar om ett rådande tillstånd vars subjekt är 
inte utsatt men är lätt att rekonstruera ur situationen och kontexten: det är tillståndet i 
lokalen som det är fråga om. Här kan vi tänka det som en hänvisning till tillståndet i 
vilket det i satsen underliggande och identifierbara subjektet befinner sig. 
 
 1 klick 

För fullständighetens skull låt oss även titta på (4). Satsen, som är en minimal ettle-
dad sats, bestående av endast ett predikativ (   ),  har  en  
liknande betydelse – med den skillnaden att tillståndet som beskrivs är inte relaterat 
till något konkret subjekt. Subjektet är i detta fall universellt – naturen (eller i alla 
fall omgivningen där den talande befinner sig). Det i den svenska översättningen är 
alltså en hänvisning till ett naturtillstånd.  
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 Bild 27 

Man brukar dela upp ettledade satser i verbala (t.ex. (0) på bilden ovan) och nomina-
tiva (t.ex. (5)), d.v.s.  resp. . Detta med utgångspunkt i att det 
finns ettledade satser vars enda primära satsdel är predikat, samt satser vars enda 
primärdel är subjekt. Detta är förstås fel. Ingen sats kan existera utan ett predikat. 
Förankringen i verkligheten genom kategorier tempus och modus är ju helt nödvän-
dig för att ett yttrande ska kunna uppfattas som ett meddelande.  
 
De nominativa satserna är precis lika predikativa som de verbala. Dess substantiv är 
helt enkelt ett ”degenererat” (eller reducerat, om man föredrar ett finare ord) sam-
mansatt nominalpredikat vars ”kärnidé” är att det klassificerar ett objekt, en situation, 
ett tillstånd som identifieras genom s.a.s en pekande gest: ,  – en s.k. deiktisk 
förankring i situationen där både den talande och adressaten befinner sig samtidigt. 
Det deiktiska pronomenet är inte utsatt i ett ettledad sats; men själva konstruktionen 
har en introduktiv betydelse och förutsätter att både, den talande och adressaten, 
samtidigt är närvarande i 
ett gemensamt rum där 
ett sådant direkt påpe-
kande är möjligt. Det är 
just nominativa ettledade 
satser med deras betydel-
se av befintlighet, exist-
ens som ofta används för 
att beskriva ett världstill-
stånd (ry.  -

):  
 Bild 100. 
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Allt detta sagt vill jag ändå erbjuda en traditionell klassifikation av ettledade satser 
i.o.m. att indelningen i verbala och nominativa satser speglar två huvudtyper av pre-
dikativt förhållande: ett som är s.a.s. processuellt (tiden går) och ett annat som endast 
uttrycker befintlighet och är existentiellt (tiden står stilla).  
 
En sådan klassifikation visas här: 
 Bild 101, 5 klick. 

 
En kort kommentar till den traditionella indelningen av ettledade satser följer. 
 
 En liten lathund om ryska ettledade satser 

I ryska är satser med endast en huvuddel vanliga, till skillnad från svenska eller engelska där 
både ett subjekt och ett predikat behövs för att satsen skall vara komplett. Detta kan ställa till 
besvär för en svensktalande student som kan ha svårt att identifiera och förstå ettledade sats-
konstruktioner. Här erbjuds en kort sammanfattning av olika ettledade satstyper. 

Ettledade satser (s.k. ) kan ha som sin enda huvuddel en verb-
fras (VP) eller en nominalfras (NP) och kallas därför för verbala resp. substantiviska ettleda-
de satser.T.ex.  . . 

VERBALA ETTLEDADE SATSER indelas i sin tur i personliga (med bestämd alt. obestämd person) 
och opersonliga då inget subjekt är möjligt eller tänkbart. 

Till första gruppen hör satser med ett finit verb (d.v.s. en verbform som i ryska uttrycker tem-
pus, modus och person): 

1. S.k. -  , d.v.s. satser med ett underförstått subjekt 
(person) som är morfologiskt markerat men inte namngivet:   (subjek-
tet – , 2:a pers. sg. – är både bestämt, d.v.s. kan härledas ur talsituationen, och ”in-
byggt” i verbformen). 
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2. -  , d.v.s. satser med ett obestämt subjekt. Ex.:  
 . Verbet har finit form och uttrycker både tempus (i detta fall, 

preteritum) och modus (indikativ, påstående); personen får ingen markering i preterit-um plu-
ralis. Vem det var som inte städat rummet på länge sägs inte och har ingen betydelse (det 
är någon, en obestämd person). Verbet kan även stå i presens   -

 och uttrycker då 3:e pers. sg. Likväl kvarstår subjektet som obestämt även i detta fall. 
3. -  , d.v.s. generaliserande satser med obestämt sub-

jekt.   .  ,  . De uttrycker 
oftast en maxim, en allmän regel, och översätts med man-konstruktionen. 

I den andra gruppen ingår satser med s.k. opersonliga verb samt satser med ett verb i infini-
tiv form. 

1. Opersonliga verb –   (typ , , ) – kan 
endast användas i 3:e pers. och är icke-agentiva, de förutsätter inte något handlande subjekt 
(d.v.s. ett agentivt subjekt som har medvetande och vilja). Alltså relateras inte handlingen 
(eller ett tillstånd) till någon person alls, utan den sker (eller tillståndet inträder) så att säga 
av sig själv. Ex. på opersonliga satser: .   .  . 

2. Infinitiva satser:   !  . Till skillnad 
från 1. ovan är handlingen bara namngiven men inte tempusbestämd. 

DE SUBSTANTIVISKA ETTLEDADE SATSER förekomer i två varieteter: 
1.  (nominativa satser): . . . . Uttrycker befint-

lighet. 
2.  (genitiva satser): vard. !  ! Uttrycker en kvantitativt karakt-

äriserat befintlighet av något (”inte mycket som krävs för en viss prestation”, ”mycket snö” – 
d.v.s. en liten eller en stor del av något, s.k. partitiv som i ryska har genitivform:  -

,  ). 
 
 
Mer om tema och rema 
Det har redan sagts mycket i det föregående om yttrandets kommunikativa organisa-
tion – det s.k. funktionella satsperspektivet (eng. functional sentence perspective, ry. 

  ) och begreppen tema och rema introducerades. 
 Bild 102. 
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Vi har också sett att satsens aktuella uppdelning långt ifrån alltid sammanfaller med 
den grammatiska uppdelningen, d.v.s. tema och rema inte nödvändigtvist är detsam-
ma som subjekt och predikat.  
 2 klick 

Tema och rema i det första exemplet sammanfaller med subjekt resp. predikat, me-
dan i nästa exempel 
 2 klick 

finns det ingen sådan överensstämmelse.   
 
Att kunna uppfatta satsens kommunikativa uppbyggnad – och bredare, tema-rema 
förhållanden i en diskurs – och att kunna ”modulera” sin mening i ett yttrande utifrån 
sina kommunikativa avsikter är viktigt för såväl textförståelse som produktion. Det 
är speciellt viktigt i ett språk som ryska vars ordföljd är inte lika ”styv”* som svens-
kans eller engelskans.    
 
De huvudsakliga medel som en rysktalande har till sitt förfogande för att ge sina ytt-
randen önskad kommunikativ struktur är just ordföljd och intonation. Temat uttalas 
i regel med tonförhöjning medan remat bär på frasbetoningen och uttalas med tonfall. 
Remat i en rysk sats står som regel sist i satsen, temat – i början.  
 Bild 103. 

 
Ändras denna ordning [ 1 klick] så förflyttas frasbetoningen [ 1 klick] vilket gör att 
remat accentueras särskilt starkt [ 1 klick]. Även pausen inne i satsen spelar en viktig 
roll; ofta utgör den en brytpunkt mellan temat och remat. 
 

                                                
*  Med en ”styv” eller ”fixed” ordföljd menas här att ordens linjära följd in en sats uttrycker syntak-

tiska relationer mellan satsdelarna. 
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Vad som är temat resp. remat beror i högsta grad av talsituationen: 
 Bild 104, 5 klick. 

 
Låt oss som avslutning på detta kursavsnitt och i samband med det nyss sagda be-
trakta ett ”enkelt” exempel: 
 Bild 105. 

Hur säger man Det reg-
nar på ryska?   
 [ 2 klick]  

 givetvis, 
vilket är det normala ut-
trycket. Men varföt inte 
en rak ordföljd?  
 [ 2 klick]  
 
Dett är uppenbart att (1) 

   och (2) 
  skiljer 

sig betydelsemässigt. 
  (1) ur kommunkativ 

synpukt är ett enkelt konstaterande: ’det regnar’, medan (2) betyder ungefär ’titta, det 
regnar!’ (’har du inte upptäckt det redan så vill jag göra dig uppmärksam på det’). 
Både (3)    och (4)  är också möjliga: (3) i betydelsen 
’det regnar fortfrande’ eller möjligen ’ja, precis som prognosen spådde’ (jfr. eng. It’s 
raining all right / still) och (4) i samma betydelse som (3) men med ett extra betonat 
och därmed mera expressivt rema. 
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Hur hänger allt detta ihop? – Låt oss först notera att ryskan saknar ett opersonligt 
verb med betydelsen ’regna’ *, till skillnad från svenska, engelska, tyska och franska. 
Istället används verbet  med substantivet  som dess subjekt.  
 

Följaktligen ser Det regnar på ryska ut som en tvåledad sats:  . Men i 
själva verket är det snarare ettledad, likt  ('det är snööväder') – precis som om 
ryskan hade ett opersonligt verb med betydelse ’regna’ . Det är inte för intet att det 
neutrala yttrandet använder sig av en inverterad ordföljd: det består av idel rema. Det 
berättar ingenting om regnet utan meddelar bara ett faktum, det att regnet äger rum, 
d.v.s. det är ett yttrande om s.a.s. sakernas tillstånd i världen. Därför kallas sådana 
satser för existentiella. Och just darför att de är helt rematiska, är de på sätt och vis 
subjektslösa – i den bemärkelsen att de saknar ett subjekt som utför en handling eller 
är föremål för yttrandet. Vi skulle kunna kalla dem ”kvasi- el. pseudo-opersonliga 
satser”. 
 

Variant (2) däremot – som även den består endast av ett rema och har precis samma 
objektiva betydelse som (1) – ”överbetonar” remat. Istället för att vara ett enkelt kon-
staterande av ett faktum blir det ett expressivt yttrande som en engagerad reaktion på 
en föregående replik i en pågåen-
de diskurs. Ett sista exempel 
kommer att åskådliggöra detta: 
 Bild 106. 
Om jag svarar med (2)   

! på frågan –  
? betyder det att jag 

inte bara informerar min samtals-
partner om ett faktum utan även 
invänder att vädret är opassande, 
avvisar förslaget eller helt enkelt 
ber henne att beakta omständig-
heterna. Svarar jag däremot med 
(1)    [ 1 klick] så känns diskursen som osammanhängande därför att 
ett sådant svar är inte en reaktion på en föregående replik utan ett neutralt opersonligt 
meddelande om ett objektivt faktum. Pre-
cis som ordspråket säger: 
 Bild 107. 
 
 

 
Övningar 
Kompendium [1] nr 1-6 s. 19-21, nr 9-19 s. 22-25, nr 40-42, 44-46, 48-51 sid. 31-34. 
Pul’kina [2] nr 79-80, 83-85, 87-88, 92 s. 497-507. 
Tema-rema: http://www.interword.se//Syntax/Lektionsmaterial/T-R_Ovn.pdf 
 

                                                
*  Visserligen finns verbet  dock med en annan betydelse. Yttrandet  betyder inte 

'det regnar' utan 'vädret är instabilt med frekventa svaga regnskurar'. Man skulle t.o.m kunna analy-
sera  som ett sammansatt nominalpredikat med  som ett ”halvlexikalt” kopulaverb 
med betydelse ’ , ’ (jfr. p. 3 på bild 87) och  som nominaldelen (« -

» , se s. 43). 
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DEL 6. Rysk satsfogning 
 
 
 Bild 108, 4 klick. 

Låt oss nu betrakra ett exempel: 
 Bild 109, 1 klick. 

Ett händelseförlopp i (1a) beskrivs med två enkla satser, den ena efter den andra, 
utan något formellt grammatiskt samband mellan dem. Var och en innehåller en enda 
proposition: ’ett tågs ankomst’ resp. ’(tillståndet är) stökigt’. De är mono-
predikativa. 
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Jämför nu (1a) med en beskrivning av samma objektiva sakernas tillstånd med hjälp 
av en sammansatt sats: 
 1 klick. 

Ex. (1b). Satsen innehåller två predikativa delar ”under ett tak”, och deras samband 
är tydligt markerat med hjälp av ett bindeord (i detta fall, konjunktionen ). Detta är 
alltså en polypredikativ sats där de ingående delarna har fogats samman genom 
samordning. [  Bild 108]. Vi talar om samordning när två delar i en satsfogning är 
grammatiskt jämställda: inget av de sammanbundna predikativa leden är en del av 
det andra. 
Om vi nu går över till vår nästa variation på samma propositionella tema,  
 Bild 109, 1 klick. 

ex. (1c), så ser vi att även det är en sammasatt sats dock med de ingående predikativa 
leden sammanbundna genom underodning. Vi talar om underordning när två delar i 
en satsfogning – huvudsats och bisats – är sammanbundna med ett s.k. underordnan-
de bindeord (i detta ex., det pronominella adverbet ) så att de inte är gramma-
tiskt jämlika.  
Man brukar påstå att bisatsen är syntaktiskt  ”beroende” av huvudsatsen. Precis som i 
en ordförbindelse kan man ställa en fråga från huvudsatsen till bisatsen:  

  ? – vilket visar att bisatsen i detta fall har en funktion liknan-
de tidsadverbialens. Och mycket riktigt kan vi förvandla bisatsen till en adverbial i 
en enkel sats: 
 2 klick. 

Ex. (1d). 

Ett annat sätt att konstruera en sammansatt sats – bara ett steg från en uppradning av 
enkla satser – består i att de fogas samman utan ett bindeord (   

):  
 1 klick. 

Ex. (1e). De ingående leden binds samman endast med hjälp av prosodiska medel (en 
kort paus, ett igenkännbart intonationsmönster som i sig är betydelsebärande) samt 
genom ett klart pragmatiskt samband mellan predikationerna *.  
 
Låt oss nu för en stund återkomma till [  Bild 108] och de två sista påståendena om en 
sammansatt sats som helhet. Det är inte helt fel att i detta sammanhang ställa en fråga 
Varför behöver vi sammansatta satser i vårt språk? Ett möjligt svar på denna ”naiva” 
frågan som i själva verket sysselsatt många framstående lingvister och språkfilosofer 
utan att få en övertygande lösning kan endast utgå från det kommunikativa perspek-
tivet eller, om man så vill, det funktionella: 

det är uppenbart att det finns ett syfte varför den talande binder samman två el-
ler flera predikationer och att detta syfte inte kan uppnås på annat sätt, d.v.s. ge-
nom att rada upp enkla satser sida vid sida (genom s.k. juxtaposition ’ -

’).  

                                                
*  Konjunktionslösa satsfogningar behandlas inte närmare i denna kurs, med undantag för deras plats 

i klassifikationen av satsfogningar och några exempel längre fram. 
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Den kommunikativa helheten som en sammansatt sats representerar kan inte reduce-
ras till en kombination av enkla satser utan betydelsemässiga förluster. Och i detta 
ligger den sammansatta satsens existensberättigande, dess raison d’être. 
 

 , Ellotjka människoätaren, en manslukande och lyxtörstande 
bimbo ur Il’f och Petrovs berömda roman ”Tolv stolar”, klarade sig genom livet med 
ca 30 ord och fraser: 
 Bild 110. 

 

Det verkar som om hon endast hade en enda satsfogning i sin repertoar, den med den 
komparativa konjunktionen . Den som uttrycker sig med nästan uteslutande enkla 
satser har ett fattigt språk. ”Fattigheten” i detta fall betyder att oförmågan att samti-
digt förena två – eller, Gud bevars, ännu fler – predikationer gör en någorlunda nyan-
serad beskrivning av en 
situation omöjlig. 
 
Vårt nästa exempel  
 Bild 111. 

visar hur en enda sam-
mansatt sats – låt vara 
osedvanligt komplex 
och förgrenad – inte är 
en summa av en massa 
propositioner utan en 
sammanhängande mo-
dell av en hel värld med 
dess historiska bibliska 
rötter, en värld i vilken 
romanens huvudperson, 
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Josef, befinner och uppfattar sig. Kanske ett lika slående tydliggörande av vad en 
sammansatt sats är som något annat.  
 
Vari lligger då denna kommunikativa helheten? [  Bild 108]. I det att den talandes av-
sikt med yttrandet uppbyggt som en sammansatt sats inte är densamma som med ett 
yttrande bestående av två grammatiskt självständiga satser eller av en enkel sats med 
en till bisatsen motsvarande sekundär satsdel.  
  Bild 109. 
Att ex. (1a) är sammanhängande beror endast på att två enkla satser placerats i den 
ordning som motsvarar det faktiska händelseförloppet i tiden, samt att det som be-
skrivs är en typisk, igenkännbar situation. Mottagaren av meddelandet har i detta fall 
samma kunskap om omvärlden som den talande, och känner väl hur ett sådant scena-
rio brukar utvecklas. Han eller hon kompenserar således avsaknaden av en formell 
meningsfull förbindelse mellan satserna utifrån de konkreta pragmatiska omständig-
heterna i talsituationen. Beskrivningen i sig är däremot fragmentarisk; den följer 
händelseförloppet s.a.s. i realtid och lämnar situationen ostrukturerad eller, rättare 
sagt, förlitar sig i detta avseende på mottagaren som ”medförfattare”. En sådan berät-
telse är i regel individualiserad och involverar även lyssnaren/läsaren med dennes 
mångfasetterade kunskap om situationen på ett öppet sätt: syftet är inte nödvändigt-
vis att fokusera på just buller på perrongen till följd av tågets ankomst utan snarare 
att med några igenkännbara drag måla en typisk situation där olika fortsättningar är 
möjliga. T.ex. ser man inte den mötande i folkmassan, man får sin väska stulen, man 
ropar förgäves efter ett stadsbud, den mötande får en skymt av den han väntar på, vif-
tar och ropar men blir inte hörd,  o.s.v. 
 
Tittar vi däremot närmare på den sammansatta satsen med samma propositionella in-
nehåll  
 1 klick. 

ex. (1f)    ,  , så ser vi att situa-
tionen presenteras i sin helhet, båda ämnen som förs på tal – tågets ankomst och bul-
ler på perrongen – är samtidigt närvarande ”i rutan” (« »). Situationen be-
skrivs som strukturerad tack vare en markerad syntaktisk förbindelse mellan de pre-
dikativa satsdelarna; en förbindelse som har en tydlig semantisk innebörd av samti-
dighet eller, möjligen, orsak och följd. Att klargöra för adressaten detta samband 
mellan två händelser utgör alltså den talandes kommunikativa syfte. 
 
Ibland påstås det att en sammansatt sats inte är predikativ i sig. Detta är förstås non-
sens. Den syntaktiska förbindelsen mellan satsdelarna, en konjunktion eller en sub-
junktion, är predikativ till sin natur. I vårt exempel organiserar bindeordet  en 
övergripande syntaktisk konstruktion ”Q samtidigt med och till följd av P” som i sig 
är ett påstående om Q:s status – alltså, ett predikat. Vi kan sålunda se på bindeordet 
som en sorts superpredikat. 
 
Ur kommunikativ synpunkt är alltså situationen välstrukturerad: satsen som helhet 
handlar om just buller som har sin förklaring. Därför är fortsatt diskurs på sätt och 
viss förprogrammerat; fortsättningen kan knappast handla om en stulen väska utan 
endast om sådant som har en direkt relation till oväsendet.  
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Låt oss nu som sista exempel i detta avsnitt betrakta en satsfogning med en s.k. kon-
cessiv bisats (  ; förklaras nedan samt i avsnittet ”Kon-
cessiva bisatser” längre fram). 
 Bild 112, 1 klick. 

Ex. (2a). Den kan lätt ersättas med en annan satsfogning – med båda de predikativa 
delarna samordnade med en adversativ (motsättande) konjunktion :  
 1 klick. 

 Ex. (2b). Vi lämnar åt sidan eventuella betydelseskillnader mellan (2a) och (2b) och 
nöjer oss med ett konstaterande att de har identiskt propositionellt innehåll, alltså 
handlar om ”samma sak”. Vad som är viktigt är att man inte kan uttrycka det med två 
grammatiskt oförbundna enkla satser: 
 1 klick. 

Ex. (2c). Ett sådant yttrande är klart osammanhängande. Den syntaktiska förbindel-
sens innebörd som framgår klart och tydligt i både 2a och 2b, d.v.s. det koncessiva 
förhållandet mellan två predikationer (’Q trots P’), förblir i detta fall ospecificerat. 
Det kan endast konkretiseras – och yttrandet därmed göras meningsfullt – med hjälp 
av ett specialiserat bindeord ( , ,  ,   , ,  

,  ,  m.fl.).  
 
Satsfogningen med en koncessiv subjunktion utgör i sig en övergripande predikativ 
konstruktion med den kategoriella betydelsen ’Omständigheterna Q som motiverar 
subjektets handling är starkare (har högre prioritet, moraliskt förpliktigande o.s.v.) än 
omständigheterna P som verkar i motsatt riktning. Subjektet underordnar sig Q (eng. 
concedes, lat. concedit)’. Det är just denna betydelse som den talande vill förmedla, 
detta är hans eller hennes kommunikativa syfte.  
 
Det går visserligen att beskriva samma förhållande i en enkel sats genom att reducera 
den koncessiva bisatsen till en adverbial med koncessiv betydelse:  
 1 klick. 

Ex. (2d), här uttryckt med en prepositionsfras  . Detta 
är ett gränsfall som inte utan vidare låter oss skilja mellan en enkel och en samman-
satt sats. En grundlig analys skulle med all säkerhet avslöja betydelsemässiga skill-
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nader, låt vara mycket subtila *. Någon sådan analys kan inte erbjudas här, utan vi 
nöjer oss med att betona att satsfogningarnas olika strukturer (och de är många och 
varierande; några av dem kommer vi att studera närmare) uttrycker olika kategoriella 
relationer mellan predikativa satsdelar, relationer som inte alltid eller inte alls går att 
uttrycka genom att rada upp enkla satser. [  Bild 108]. 
 
Bland de språkliga medel som konstituerar en sammansatt sats som en strukturell, 
betydelsemässig och intonationsmässig helhet bör följande nämnas: 
 Bild 113, 6 klick. 

 
Intonation. Delarna i en sammansatt sats är inte intonationsmässigt fullbordade, något som 
annars kännetecknar en sats som en kommunikativ enhet. Endast hela satsfogningen är 
fullständig i detta avseende.   ,        ( -

) (tonen höjs före konjunktinen , medan ett för en påståendesats karakteristiskt tonfall 
inträffar först i slutet av satsfogningens andra del). 
 
Konjunktioner och andra bindeord.  ,     

 ( .  ).   ,    ).  , 
  ( ). 

 
Informativt ofullständiga lexikala inslag. I den ena eller den andra delen av en samma-
satt sats kan det finnas ord som signalerar att denna del är osjälvständig.  -

:  ( ) (ordet  i satsfogningens första del be-
höver konkretiseras).   ,     

) (det är paret ...  som binder tva satsdelar samman).   
,      ( . ) (paret 

 ... ).    ,  -
 ( ) (paret ... ); 

 

                                                
*  En hypotes är att just den koncessiva betydelsen är försvagat i (2d) medan den adversativa tar 

överhanden. 
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Satsdelarnas syntaktiska uppbyggnad (en av delarna är ofullständig; delarna känneteck-
nas av strukturell parallellism).    ,  

 ( ) (första delen är i behov av utvidgning  med hjälp av den andra delen).  
:      ( . ) 

(detsamma).  ,    -
  ( ) (satsfogningens två delar kännetecknas av en parallell 

uppläggning av ingående syntaktiska element). 
  
Satsdelarnas följd. Vissa typer av sammansatta satser tillåter endast en bestämd följd i 
fogningen av satsdelar.     ,   

      
 ( ) (platsbyte mellan delarna ej möjligt). 

 
Verbformernas inbördes relation. Den inbördes relationen mellan verbformerna i en 
sammansatt sats vad gäller val av verbets aspekt/aktionsart och modus  utgör i vissa fall 
satsens strukturella egenskap.     ,   

,   ( . ) (betydelsen av ’samtidighet’ ut-
trycks här med hjälp av imperfektiva verbformer).  ,   

) (betydelsen av ’villkor och följd’ uttrycks med ett verb i imperativ i den första sats-
delen och i modus konjunktiv i den andra). 
 

 
Hur klassificeras sammansatta satser 
 
Vi kan nu gå över till frågan om hur sammansatta satser klassificeras. Den klassifika-
tion som anses vara mest användbar i rysk undervisning visas på 
 Bild 114. 

Beroende på den typ av syntaktisk förbindelse som organiserar satsfogningen delar 
man sammansatta satser i satser med resp. utan ett bindeord, d.v.s  och 

: 
 1 klick. 
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Ex. på  (”konjunktionslösa” satsfogningar): 

 
De förstnämnda (satser med bindeord) delas i sin tur upp i satser med samordnande 
bindeord, konjunktioner, och satser med underordnande bindeord, subjunktioner: 
 1 klick. 

I den första kategorin, beroende på konjunktionernas betydelsemässiga (semantiska) 
indelning, brukar man skilja på satser med s.k. förenande konjunktioner ( -

 ): 
 2 klick. 

 
motsättande eller adversativa konjunktioner ( ): 
 2 klick. 

 
särskiljande konjunktioner ( ): 
 2 klick. 

 
samt ”adjungerande” konjunktioner ( ) som i svensk pe-
dagogisk praxis ibland kallas för förklarande konjunktioner.  
 2 klick. 

, , , , , ,  
  ,  . 

  ,  . 

  ,  . 
   ,  . 

,  … , ,  …    … ,   … ,   …  
    . 

   ,   . 

   ,  . 
  ,   . 

 , ,  ,    ( . .) 

  :  . 
  – . 

,  [ =  ],  … ,   … ,  … , … , , ,  
  ,    . 

   , . 

   ,  . 
  ,   . 

, , , , , ,   
 ,   . 

 ,  . 

  ,  . 
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Under resten av vår kurs kommer vi att sysselsätta oss endast med satsfogningar med 
en underordnad del,  d.v.s.  bestående av huvudsats och bisats ( -

 ). Bisatsen kan relatera till ett ord i huvudsatsen, utvidga bara 
det ordet. Ett sådant ord kallas ibland ett kontaktord, medan en satsfogning av denna 
typ kallas icke-uppdelad eller ouppdelad sammansat sats (ry.  

 ): 
 1 klick. 

Denna kategori omfattar attributiva och explikativa bisatser: 
 1 klick. 

Attributiva bisatser (ry.  ) som relaterar till ett 
substantiv i huvuddelen, binds till huvudsatsen med hjälp av följande relativa pro-
nomen och pronominella adverb: 
 1 klick. 

 
En attributiv bisats kan även relatera till ett pronomen i huvuddelen och kallas då -

: 
 1 klick. 

 
Explikativa bisatser ( )  
 1 klick. 

 

RELATIVA PRONOMEN: , , , .  PRONOMINELLA ADVERB: , 
, , . I bisatsen ersätter de huvudsatsens substantiv. 
     ,  (= )  

  ( . . ).  
   ,   (= ) . 
 ,  (=   / =  )   ,   . 
 ,  ,   . 

– Svarar på kasusfrågor och kan ses som aktanter – subjekt eller objekt – till predikativa ord i 
huvudsatsen.  
– Binds till huvuddelen med  EXPLIKATIVA KONJUNKTIONER: , , ,  

, , , ,  …  m.fl. samt BINDEORD som , , , , 
, , ,  m.fl.  

  ,    ). 
  ,    . 
 ,  . 
 ,  . 
 , . 

’Pronomenrelaterade’ bisatser har RELATIVA PRONOMEN: , , , ,  -
 som ersätter huvudsatsens pekande el. attributiva pronomen: , , , -

, , ,  m.fl.  
    ,     ( . . ). 
  ,   . 
  ,   . ). 
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Samtliga bisatser i kategorin ouppdelade sammansatta satser är RELATIVA till sin 
natur. Vi ska nu fördjupa vår förståelse av dessa. 
 
 Relativa bisatser 
 En attributiv bisats – oavsett  om den hänför sig till  ett  substantiv eller ett  pro-
nomen i huvudsatsen – förbinds med huvuddelen inte med en subjunktion utan med 
ett konjunktionsliknande bindeord, s.k.  , som dels relaterar bisatsen 
till e t t o r d i huvudsatsen, dels – till skillnad från en konjunktion – ingår som en  
sat sde l  i  b i sat sen . Denna satsdel är egentligen en anaforisk hänvisning till (pe-
kar tillbaka på) kontaktordet.  
 En explikativ bisats kan däremot fogas samman med huvudsatsen även med en 
subjunktion, en s.k. explikativ konjunktion – oftast . Sådana konjunktioner an-
vänds dock i en högst abstrakt grammatisk betydelse, nämligen inte som hänvisning 
till ett kontaktord utan till en icke-utsatt aktant till predikatet i huvudsatsen. Predika-
tet i dessa fall är informativt ofullständigt och behöver kompletteras, ”fyllas på”.  
 Bild 115. 

Det som fylls på med en explikativ bisats kan vara: 
 subjekt:  –  ,   , en subjektbisats där subjunktio-
nen  kan ses som en hänvisning till ett icke-utsatt subjekt i huvudsatsen.  

] ? (' '). Jfr.    – . 
 eller 
 objekt:  –  ,  , en objektbisats där subjunktio-
nen  kan ses som en hänvisning till ett icke-utsatt direkt objekt i huvusatsen.  

 ? Jfr.    . 
 –   , , där subjunktionen  kan ses som 
en hänvisning till ett icke-utsatt indirekt objekt i huvusatsen.   ? Jfr.  

 . 
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Såväl en konjunktion som ett konjunktionsliknande bindeord i en explikativ bisats 
”kompenserar” för en icke-utsatt aktant till huvudsatsens predikat: 
 1 klick. 

 (1)  , . 
 (2)  , . 
 (3)  ,  . 

Konjunktionen  i (1) hänvisar till icke-utsatt direkt objekt till predikatet -
 i huvudsatsen men ingår inte som en sekundär satsadel i bisatsen. Bindeordet 

 i (2) däremot inte bara relaterar bisatsen till huvusatsen utan ingår även i bisatsen 
som dess sekundär satdel, i detta fall – sättsadverbial (  på vilket 
sätt?). Bindeordet  i ex. (3) är predikatsfyllnad i bisatsen (   

- ). 
 
Lägg märke till att till skillnad från konjunktionen är bindeordet i en explikativ bisats 
betonat. 
 

* * * 
Alla andra bisatstyper utvidgar och bestämmer huvuddelen i dess helhet: 
  Bild 114, 1 klick. 
En satsfogning av denna typ kallas uppdelad sammansatt sats (ry. ). 
Hit hör endast satsfogningar med diverse adverbiella bisatser ( -

) såsom tids-, villkors-, sätts- och måtts- o.s.v.): 
 1 klick. 
Det är lätt att se att bisatserna i denna klassifikation utgör tre stora kategorier som är 
analogiska till motsvarande sekundära satsdelar i en enkel sats: attribut, objekt och 
adverbial. De två första typer sammanfattas nedan: 
 

 
Attributiva bisatser 

 Bild 116, 7 klick. 
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Ersättande av attributbisats med participkonstruktion: 
 

 Bild 117, 3 klick. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explikativa bisatser 

 Bild 118, 7 klick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övningar 
1. Samordnande: Pul’kina [2] nr 99-105 s. 515-516. 
2. Underordnande:  

 Attributiva Pul’kina [2] nr 129-145 s. 539-544. 
 Explikativa Pul’kina [2] nr 106-128 s. 523-534. 
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Adverbiella bisatser 
 
Låt oss först repetera: 

 
Adverbiella bisatser tillhör som tidigare påpekats kategorin uppdelade sammansatta 
satser.  
  Bild 119, 1 klick. 

 
I en ouppdelad sats fungerar bisatsen som ett attribut alt. en aktant (subjekt eller ob-
jekt) till ett ord i en överordnad sats och kan därför betraktas som en del av huvud-
satsens struktur. I en uppdelad (alt. tvådelad) sats relaterar däremot bisatsen inte till 
ett ord i huvudsatsen (s.k. ) utan till huvudsatsen som helhet (d.v.s. 
till dess grammatiska bas – « », varav begreppet -

). Bisatsen anses i detta fall vara mera självständig i den bemärkelsen att 
mellan huvudsats och bisats finns ett inbördes beroende: orsak och följd, villkor och 
resultat, mål och avsikt kan endast existera ”i par”.  
 
Ett undantag finns dock: 

Adverbiella bisatser kan ses såsom  analogiska till ”motsvarande” sekundära sats-
delar, adverbial av olika typer, och svarar på de för adverbial typiska frågorna:  

när? hur? varför? o.s.v. 
   ,  . 
  ,      -

. 
  ,  . 
   , . 

… 
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 1 klick. 
Rumsbisatser samt bisatser med sätts- och måttsbetydelse kan relatera till ett ord i 
huvudsatsen, d.v.s. vara förbundna med huvudsatsen med . Kon-
taktordet är i sådana fall ett pronominellt adverb , ). Sådana bisatser är ett 
gränsfall mellan ouppdelade som är relativa och uppdelade som inte är det. Typ av 
syntaktisk förbindelse talar för det förra medan relationen av semantiskt beroende 
mellan delarna talar för det senare: 
 

  , . 
  ,    .  
 

I sådana fall kan en bisats förbindas med huvudsatsen med ett konjunktionsliknande 
ord (ett relativord, ) och inte med en subjunktion som annars är det 
normala för adverbiella bisatser. 
  
Det säger sig själv att adverbiella bisatser svarar på frågor typiska för just adverbial, 
som ? ? ? ? o.s.v.  
 1 klick. 
Till sin syntaktiska funktion liknar de alltså adverbialer i en enkel sats  
 1 klick. 
och indelas semantiskt i grupper som ganska väl överensstämmer med betydelsein-
delning av adverbial som vi gjorde i Del 2.  
 2 klick. 
I den ryska grammatiska traditionen brukar man alltså urskilja följande bisatstyper: 
 

– tids- – grad och mått- – korrelativa 
– rums- – jämförande 
– orsaks- – avsikts- 
– följd – villkors- 
– sätts- – koncessiva 
  

Dessa sammanfattas i tabellen nedan:  
  Bild 120, 121. 
En mera detaljerad beskrivning av varje bisatstyp utgör innehållet i kompendiet res-
terande del. 
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Typer av adverbiella bisatser 
 

– Som redan noterats är endast ett fåtal adverbiella bisatser förbundna med huvudsatsen med ett konjunktions-
liknande ord.  är i dessa fall som regel relaterat till ett pekande kontaktord i huvudsatsen:  — 

,  — ,  — ,  — ,  — ,  —  m.fl. 
 
– Obs! Korrelativa bisatser (  ) kan ses som ett mellanting mellan samord-
ning och underordning av satser. Formellt förlorar här underordnande konjunktioner som  …  sin huvud-
betydelse (i detta fall, den villkorliga) och närmar sig adversativa samordnande konjunktioner som , ,  o.s.v. 
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TIDSBISATSER 
Ry:  ,  . 
  Bild 122, 7 klick + länkar till exemplen på Bild 123, 4 klick. 

 
 
Hänför sig:  
till huvudsatsen som helhet. 
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Svarar på frågorna:  
?  ?  ?  ? 

Uttrycker  följande relationer:  
Specificerar förankringen i tiden för den handling, händelse eller tillstånd som omnämns i 

huvudsatsen i relation till tidsangivelse i bisatsen: samtidighet (helt eller delvis) alt. icke-
samtidighet (huvudsatsens handling föregår alt. följer bisatsens) m.m.  

    ,    . . .) 
   ,  . . -

.)    ,   . 
. .)   ,     

     ( )    -
   ,    ( ). 

Ev. komplicerande betydelser: 
Tidsbetydelsen kan kompliceras med bibetydelser av villkors-, orsaks- och t.o.m. explikativ 
karaktär: 

,      ( ) (jfr. 
’...     ’; ’...   -

  ’). 

Bindeord:  
1) underordnande konjunktioner (subjunktioner) , , , , , -

,  ,  , ,  m.fl.  
 Se ex. ovan. 

2) konjunktionsliknande bindeord  – ifall huvudsatsen innehåller ett kontaktord 
med temporal betydelse, bl.a. pekordet . I sådana fall relaterar bisatsen till just 
detta ord och står direkt efter det: 
  , , ,  -

   . . .)  ,   
 ,     . ). -

,   ,    ,  -
  . . ). 

Bisatsens placering:  
ej bunden: 
   ,   . 
 , . 

Undantag: se p. 2) ovan samt fixerad placering i följande fall: 

–  med konjunktionen ,  med betydelsen av plötslighet (bisatsen efter huvudsat-
sen): 

  ,   ( . . ); 

–  med dubbelkonjunktioner av typ  – ,   – ,  –  m.fl. 
(bisatsen före huvudsatsen): 

   ,  . . ). 
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RUMSBISATSER 
Ry:  . 
  Bild 124, 6 klick + länkar till exemplen på Bild 125, 7 klick. 

 
 
Hänför sig:  
inte till hela huvudsatsen utan till en rumsadverbial i denna som uttrycks med de pronomi-

nella adverben , , . 

Även andra adverb med rumslig betydelse kan fungera som kontaktord i huvudsat-
sen: , , , , , , -  o.s.v. 

 ,  ,    . ). 

Svarar på frågorna:  
? ? ? 



78 

 

 

Uttrycker följande relationer:  
Anger plats för huvudsatsens handling alt. vart eller varifrån handlingen (rörelsen) riktas.  

 ,  ,    ,   
. . ). ,    ,   . . 

.)   ,   . . .)  

Bindeord:  
De konjunktionsliknande bindeorden ,  som i bisatsen uppträder 
även som adverbial.  
Bisatsens placering:  
oftast efter huvudsatsen: 

,  , . 
 , . 

men även före (mest i talspråk, ordspråk): 
  ,  ( ). , . 
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ORSAKSBISATSER 
Ry:  ,  . 
  Bild 126, 6 klick + länkar till exemplen på Bild 127, 3 klick. 

 

 
Hänför sig:  
till hela huvudsatsen. 

Svarar på frågorna:  
? ? 

Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen står i orsaksrelation till huvudsatsen. Bisatsen: orsak, motiv, anledning; huvudsatsen 
– följd. 
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,   , , -
 ( . . ).  ,   . .)  

    ,    
. . .)  ,  ,   -

 .  . .) 

Ev. komplicerande betydelser: 
Vissa ”speciella” subjunktioner med begränsad användning kan tillföra bibetydelser som 
’tilläggsargument’ eller ’speciellt gynnsam anledning’: 

   -  ,   
 .). 

Bindeord:  
konjunktionerna , , , , , , 

,  ,  ,  ,   
m.fl. De talspråkliga subjunktionerna:  – ,  – : 

,    .). 

Bisatsens placering:  
oftast efter huvudsatsen; med subjunktionen  – alltid efter: 
 Se ex. ovan. 

men kan i fall med dubbelkonjunktioner (huvudsatsen börjar med ) stå före: 
  ,  ,   

! . . ).    , -
  . ). 
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FÖLJDBISATSER 
Ry:  ,  . 
  Bild 128, 8 klick. 

 
Hänför sig:  
till hela huvudsatsen. 

Svarar på frågorna:  
   ? 

Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen står i följd- eller slutsatsrelation till huvudsatsen.  

  ,      .  
, ,    . ( . .).  

 , ,   ( . ). 
 
Bindeord:  
konjunktionen . 

Obs! Bör skiljas från kombinationen adverb  i huvudsatsen och konjunktion  i bisatsen: 
   ,   . Här är det frågan om grad- och måttbi-

sats. 

Bisatsens placering:  
efter huvudsatsen: 
 Se ex. ovan. 

ibland inbäddad i huvudsatsen: 
 , ,  . .). 
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VILLKORSBISATSER 
Ry:  ,  . Sv: konditionala bisatser. 
  Bild 129, 6 klick + länkar till exemplen på Bild 130, 3 klick. 

 
Hänför sig:  
till hela huvudsatsen. 

Svarar på frågorna:  
  ? 

Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen anger villkoret för det som omtalas i huvudsatsen.  

  ,    , -
  ( . . ).   , -
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 ! ( . ).  ,  . 
   ,  ,   ( ). 

Obs att villkorsförhållandet kan även uttryckas i en konjunktionslös satsfogning med ett verb i 
imperativ i bisatsen och i modus konjunktiv i huvudsatsen:   ,   

. . .). Ett annat alternativ är en infinitivbisats: , -
 ,   ( ). 

 

Bindeord:  
subjunktioner ,  (i betydelse ’ ’), , , ,  , , -

 m.fl. Även dubbelkonjunktioner kan användas för att konstruera villkorsrelation: 
 – ,  – ,  –  (som dock alla kan ersättas med ett enkelt ), 

   ,      
. . ).  ,  ,  
. ). 

Bisatsens placering:  
ej bunden. 
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AVSIKTSBISATSER 
Ry:  ,  . Sv: finala bisatser. 
  Bild 131, 8 klick + länkar till exemplen på Bild 132, 1 klick. 

 
 
Hänför sig:  
till hela huvudsatsen. 

Svarar på frågorna:  
  ? ?  ? 

Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen anger avsikten eller ändamålet med det som omtalas i huvudsatsen.  

   ,  , -
    ( . . ).    , -

 . . .)      , 
  . . .)  ,   

 . ). 
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Obs! Avsiktsbisatser har en modal betydelsenyans av irreal konjunktiv: den handling eller 
händelse som beskrivs i en avsiktsbisats utformas som önskvärd el. som en ännu icke uppfylld 
möjlighet. 

Bindeord:  
subjunktionerna  ( ),  ,  ,  ,  ( -

.), , ,  . 
Obs att första delen av en sammansatt konjunktion kan stå i huvudsatsen och betona avsikts-

betydelsen: 
  ,  .  , , , -

   ( . . ). 

Bisatsens placering:  
ej bunden. 
 
 



86 

 

KONCESSIVA BISATSER 
Ry:  ,  . Sv: medgivande bisat-
ser. 
  Bild 133, 7 klick + länkar till exemplen på Bild 134, 6 klick. 

 

 
 
Hänför sig:  
till hela huvudsatsen. 
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Svarar på frågorna:  
? ? 

Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen ”medger” att handlingen i huvudsatsen äger rum trots att den situation som omtalas 
i bisatsen hindrar detta. Med andra ord, huvudsatsens omständligheter äger högre prioritet, 
vikt, betydelse än bisatsens, vilket gör att subjektet underordnar sig (concedes) de starkare 
omständigheterna. 

     ,    
. ) [subjunktion].   , ,  -

. . .)    ,   . . -
.)  ,  ,    

  .  .  ) [ett konjunktionsliknande bindeord som 
fungerar som predikatsfyllnad i ett sammansatt nominalpredikat].   

,     . . ) 
 [konjunktionsliknande bindeord som fungerar som adverbial]. 

Bindeord:  
1) subjunktionerna  ( ), , , , . 
2) ett konjunktionsliknande bindeord + den förstärkande partikeln : , ,  

, , ,  m.fl. 
 ,     ,— . . .)     

,  . . .) 
Se äv. ex. ovan. 
Obs att subjunktionen kan bestå av två delar, med den andra delen , ,  (”till var-

dags” en adversativ konjunktion) vilken även kan kombineras med konjunktionsliknande bindeord: 
,      ( . . ). 

    ,   
   ( . . ). 

 

Bisatsens placering:  
ej bunden. 

 ,    .   
 , . 

Vid den adversativa konjunktionen  m.fl. står bisatsen alltid före huvudsatsen: 
  ,  (= ).   
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JÄMFÖRANDE BISATSER 
Ry:  ,  . Sv: komparativa bi-
satser. 
  Bild 135, 7 klick + länkar till exemplen på Bild 136, 3 klick. 

 

Hänför sig:  
till hela huvudsatsen. 

Huvudsasen kan innehålla pekordet  vilket dock alltid kan utelämnas: 
  ,      . 
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Bisatsen kan även relatera till ett kontaktord som är ett adjektiv eller adverb i komparativ form 
alt. utgörs av ett ord som pekar på olikheten: , , - , - , : (se 
nedan under ”Bindeord”). 

Svarar på frågorna:  
? ? ? 

Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen förtydligar huvudsatsens innehåll genom att jämföra eller sammanställa det med in-
nehållet i bisatsen. En jämförande bisats har en modal nyans av irreal konjunktiv, speciellt i 
satser med subjunktioner  och  . 

   ,   . 
. . ).     ,   -

. . . ).  ,  ,    
,   ,     

. . ). 
 

Obs att jämförelserelationen är enkelriktad: det är innehållet i huvudsatsen som jämförs med 
bisatsens, inte tvärtom.  

Ev. komplicerande betydelser: 
Om huvudsatsen innehåller pekordet , kan man tala om en bibetydelse av sättsadverbial i 
bisatsen (på vilket sätt?): 

    ,     . . .)  
 ,     . . .) 

Bindeord:  
de komparativa subjunktionerna , , , ,  ,  

,  , , , ,  . 
subjunktioner ,  med betydelse ' , ' (se ovan): 

 ,   ( . ). [alt.  ] 

Bisatsens placering:  
ej bunden. 
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BISATSER som anger GRAD och MÅTT 
Ry:   .  
  Bild 137, 8 klick + länkar till exemplen på Bild 138, 3 klick. 

 

 
 
Hänför sig:  
till kontaktord i huvudsatsen: , , ,  samt fraser som   

,   . 

Svarar på frågorna:  
  ? ?  ? 
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Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen anger måttet eller graden av en egenskap i huvudsatsen (i termer av kvantitet, kvali-
tet, intensitet). 

 ,   .  -
,  .   ,  

 ( ).    ,   
 ( ).    ,   

  ).   ,    
). 

Ev. komplicerande betydelser: 
Bisatser med konjunktionerna ,  har en bibetydelse av följd: 

   ,     ,  
 . ).    ,    

. ). 

Denna bibetydelse saknas i bisatser med de konjunktionsliknande bindeorden , -
: 

  ,   . 
Även en bibetydelse av jämförelse kan framkomma i bisatser som är förbundna medelst en 
komparativ subjunktion: 

    ,    
 ,    . . ). 

Bindeord:  
1) subjunktionerna , , , , . 
2) de konjunktionsliknande bindeorden , . 

Bisatsens placering:  
kan inte stå före huvudsatsen. 
 
 
 
 



92 

 

BISATSER som anger SÄTT 
Ry:   .  
  Bild 139, 8 klick + länkar till exemplen på Bild 140 2 klick. 

 
 
 
Hänför sig:  
till kontaktord i huvudsatsen – det pekande pronominella adverbet  eller ordförbindelsen 

  (dessa kan i vissa fall utelämnas). 

Svarar på frågorna:  
?  ? 
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Uttrycker följande relationer:  
Bisatsen anger sättet för handlingen i huvudsatsen. 

   ,   ,   ( . . ). -
 ,    . . .).    
   ,    -

 ( ).    ,  -
 .  ( ). 

Ev. komplicerande betydelser: 
Bisatser som anger sätt med konjunktionen  har en bibetydelse av avsikt: 

  ,     -
. . .) 

En jämförelsenyans är också möjlig: 
  ,    ,  -

  . ).  ,    [med 
utelämnat kontaktord  i huvudsatsen]. 

Bindeord:  
det konjunktionsliknande bindeordet . Äv. konjunktionerna , , ,  

, . 

Bisatsens placering:  
efter huvudsatsen. 
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KORRELATIVA BISATSER  
Ry:  .  Sv: sammanställda bisatser. 
  Bild 141, 7 klick + länkar till exemplen på Bild 142 1 klick. 

 
 
Hänför sig:  
till hela huvudsatsen.  
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Svarar på frågorna:  
Ligger nära satsbindningar ( ) och svarar inte på frågor från huvudsat-
sen. 

Uttrycker följande relationer:  
I satsfogningar med korrelativa bisatser sammanställs bisatsens innehåll med huvudsatsens. 
Sammanställandet kan vara temporalt eller kvalitativt. Det kan dessutom ofta ha en konces-
siv eller adversativ färgning. Dessa satsfogningar, som är karakteristiska för skriftspråket, 
står på gränsen till satsbindningar. 

     ,  ,  
-  ,       

). ,  ( ).    
   ,   ).  

  ,   .);   -
  ,   

  .);  « »    , -
 « »     .). 

Ev. komplicerande betydelser: 
Korrelativa relationer kan kompliceras med koncessiva och adversativa bibetydelser: 

    ,    
  ( ).  , -

    ).   -
   ,     

    ,   ,   
 ). 

Bindeord:  
konjunktionerna och de konjunktiva ordförbindelserna  , ,  

 , , ... , ...  m.fl. 
Bisatsens placering:  
vanligen efter huvudsatsen; med konjunktionen  …  – före huvudsatsen. 
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KOMPLETTERANDE BISATSER 

Ry: ,  -
.  

  Bild 143, 7 klick + länkar till exemplen på Bild 144 3 klick. 
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Hänför sig:  
till hela huvudsatsen och borde därför tillhöra kategorin uppdelade sammansatta satser. Å 
andra sidan har ett bindeord av relativ karaktär ej typisk för en uppdelad struktur. Ett gräns-
fall. En kompletterande bisats är inte ekvivalent med någon sekundär satsdel. 

 

Svarar på frågor:  
Ligger nära satsbindningar ( ) och svarar inte på frågor från huvudsat-
sen. 

Vilka relationer uttrycker:  
Innehåller kompletterande anmärkningar beträffande det som utsagts i huvudsatsen. Dessa 
satsfogningar står på gränsen till satsbindningar. Bisatsen är synonym med en samordnad 
sats, inledd med [ ]  ’[och] det[ta]’, [ ]  ’[och] därför’, [ ]  ’[och] här-
av’ o.s.v.  

    ,   . ( . .). 
     , -

   ).  ,    ( -
).  ,     ,    
 ( ). 

Kompletterande bisatser kan stå i olika relationer till huvudsatserna: subjekt-, objekt-, kon-
cessiv-, orsaks- m.fl. 

        —   
.);   ,   -

  .);    «  »,  -
  ). 

Bindeord:  
de konjunktionsliknande bindeorden , , , , , , , , 

, , , m.fl. Bindeordet  m.fl. är inte bara en koppling men 
har även en sorts pekande betydelse liknande ’ ’ (anaforisk hänvisning till huvudsatsen): 

   ,   .- .) — jfr.: [ ]  
. 

      ,  (= )  
 ( . . ) [bindeordet   är subjekt i bisatsen].  ,  (= 

)   [bindeordet   är objekt i bisatsen].  ,  (=  ) 
    [bindeordet   är adverbial i bisatsen]. 

Bisatsens placering:  
vanligen efter huvudsatsen. 
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Bisatser vs. particip- och gerundiumkonstruktioner 
 
Det är ganska naturligt att attributiva bisatser i vissa fall kan ersättas av partisipkon-
struktioner, och att vissa adverbiella bisatser kan ersättas med gerundiumkonstruk-
tioner. Detta hänger samman med likheten mellan deras syntaktiska funktioner. 

I det föregående har vi redan berört ersättande med participkonstruktioner: 
  Bild 117.  
Här kan vi se exempel på hur tids-, orsaks-, villkors- och koncessiva bisatser kan er-
sättas med gerundiumkonstruktion: 
  Bild 145, 3 klick. 

 
För en fördjupning i detta ämne hänvisas till Eiche o. Borelius-Rohnström KAP. 2 o. 
10. En fråga som däremot inte får ett övertygande svar varken där eller i andra källor 
(t.ex. i standardverket  av A.N. Gvozdev, 
1965 o. flera upplagor i fortsättningen) är frågan om begränsningar. Exakt vilka 
typer av bisatser och under vilka förutsättningar kan ersättas med dessa konstruktio-
ner, och är verkligen resultatet av en ersättning synonymiskt med ”förlagan”? De 
svar som ges är formella, antiintuitiva och svåra att ta till sig p.g.a. att de är brokiga 
och föga sammanhängande. Ett tillfredställande svar kräver fortsatt forskning. 
 

Övningar 
1.  Adverbiella bisatser: Pul’kina [2] nr 149; 156, 163, 168, 170, 179, 186, 190, 193 s. 546-65. 
2.  Ersättande av attributiva bisatser med particip- och gerundiumkonstruktioner:  
 Studera materialet i [Eiche o. Borelius-Rohnström 1976] kap. 2 och 10 samt gärna avsnittet 

” i [Gvozdev 1965]. 
Kan du erbjuda ett svar på frågan som ställdes i slutet av sista avsnitt? (Ett bra ämne för en 
kandidatuppsats!) 
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