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Icke satsformade meningar i modern tidningsprosa  
 
 
Av BARBRO LUNDIN 
 
 
1. Inledning 
 
Vid läsning av framför allt skönlitteratur och reklam ser man ganska många meningar 
som inte är utformade som fullständiga huvudsatser. Sådana meningar som saknar de 
primära satsleden är ibland korta och koncentrerade, men det kan faktiskt också vara 
långa meningar. Om tendensen är mer måttfull märker man den knappt, men om det 
är en markant tendens blir man medveten om den. Det förekommer också att 
recensenter reagerar mot starka tendenser hos skönlitterära författare att skriva 
korthuggna meningar utan subjekt och predikat.  

I sakprosa är denna tendens inte alls lika utbredd, men den är inte ovanlig. I SAG 
sägs följande om förekomsten av sådana meningar:  

 
I många former av talat språk, liksom ofta i skönlitteratur, finner man ett inte helt 
obetydligt inslag av huvudsatsekvivalenter, om än de flesta meningarna har satsform. I text 
som har saklig inriktning och är utformad i neutralt eller formellt skriftspråk används 
däremot huvudsatsekvivalenter mycket restriktivt, och nästan alla meningar har satsform. 
(kap. 39 § 27 s. 807) 

 
När man studerar meningsbyggnaden i sakprosatexter utgår man från att de flesta 
meningar1 är fullständiga huvudsatser, dvs. att de semantiskt uttrycker en 
språkhandling, t.ex. påstående eller fråga (SAG kap. 38 § 7 s. 681 ff.), och strukturellt 
innehåller de satsled som krävs för denna språkhandling. Westmans undersökning av 
s.k. bruksprosa (1974), som inkluderar olika genrer av sakprosa (debattexter, 
tidningstexter, lärobokstexter, broschyrer), bekräftar i stort också detta förhållande. I 
hennes undersökning uppges ca 95% av de grafiska meningarna vara syntaktiskt 
fullständiga (tabell 2.4 s. 44). Denna siffra inkluderar såväl de meningar som 
innehåller enbart en huvudsats som de meningar som innehåller två eller flera 
samordnade huvudsatser. Även icke professionella skribenters texter, såsom 
gymnasisters uppsatser (Hultman/Westman 1978 s. 220 f.), eller studenters 
hemskrivningar (Lundin 2001 s. 174) består till största delen av syntaktiskt 
fullständiga meningar. Thorell (1973 § 932 s. 281) uppger däremot att den ”icke-
satsformade meningen [är] ett ofta anlitat stilmedel i både sak- och skönprosa”. 

De icke satsformade (eller elliptiska) meningarna i tidningsprosa är intressanta att 
studera av flera skäl: Eftersom de faktiskt avviker i strukturen från vanliga meningar 
kan de användas som ett stilistiskt medel för att framhäva något, för att skapa tempo i 
framställningen eller kanske tvärtom – för att skapa pauser i texten – eller för att 
återge talspråkliga perioder i sådana texter som bygger på talat material. Vilka skälen 
än kan vara är det viktigt att följa sådana tendenser som förekommer i texter som blir 
lästa av många, och indirekt kan vara stilbildande. Man tillmäter ofta tidningsprosan 
en särskilt stor betydelse som språklig förebild för de breda läsarskarorna. Vinje 
(1972 s. 7) säger bl.a. ”Det er en alminnelig erfaring fra ekserperingsarbeid i flera 

                                                        
1 Med meningar avses här grafiska meningar som börjar med stor bokstav och slutar med 
stort skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken). 
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land at tilveksten i ordforrådet og syntaktiske nyheter først och fremst viser seg i 
dagspressen og bara i mindre omfang i andre kilder, som bøker, tidsskrifter o. likn.” 
Tidningsprosan har enligt Vinje en minst lika stor betydelse som skolan har för 
människors språkutveckling. Många läser enbart tidningar, aldrig böcker. Det är 
därför fullt rimligt att så många intresserat sig för och forskat i tidningsspråket (mer 
därom i följande avsnitt). 

De meningar som inte innehåller alla de nödvändiga satsleden benämns i 
litteraturen ofullständiga (t.ex. Andersson 1993) eller oregelbundna (t.ex. Lindstedt 
1927, Westman 1973 och Åkermalm 1979). Vid sidan av dessa mer allmänna termer 
används också andra ord, ibland med en något snävare innebörd, såsom 
meningsfragment (Lindstedt 1927, Abrahamsson 1972, Westman 1973, Åkermalm 
1979, Jörgensen & Svensson 1986), satsfragment (Andersson 1993) eller 
meningsämnen (Westman 1974). Westman säger sig föredra termen meningsämne, för 
att denna term ”är fri från negativa bitoner” (s. 118). Thorell (1973) använder termen 
icke-satsformad mening (§ 935–937) och i SAG används samma term utan 
bindestreck, icke satsformade meningar, som en sammanfattande term för alla typer 
av meningar som inte är utformade som den prototypiska huvudsatsen (kap. 39 § 1 
s. 783) och inte heller bedöms vara ellipser, (kap. 39 § 27 s. 807). Ellipserna 
behandlas i ett kapitel för sig, men man framhåller att de ibland är svåra att skilja från 
de icke satsformade meningarna, vilket också visar sig däri att många av exemplen 
som ges på ellipser är snarlika dem som ges i kapitlet om de icke satsformade 
meningarna, i något fall exakt samma i båda kapitlen.  

Det framgår av litteraturen i sin helhet att det är svårt att ställa upp klara kriterier 
för vad som ska betecknas som ellips; olika uttryck kan uppfattas som mer eller 
mindre ofullständiga till strukturen, det ”utelämnade” ledet kan vara mer eller mindre 
självklart i det aktuella fallet, vilket leder till olika ställningstaganden. Jag kommer i 
denna artikel att använda både termen ellipser och termen icke satsformade meningar, 
i stort i enlighet med SAG:s kategorisering, men eftersom jag i första hand är 
intresserad av hur sådana meningar anknyter till kontexten kommer jag inte att göra 
någon principiell åtskillnad mellan dem. Som en övergripande term för alla typer av 
meningar som inte är utformade som huvudsatser skulle kanske termen ”oregelbundna 
meningar” vara praktisk, i synnerhet som jag inkluderat i min undersökning sådana 
meningar som inte finns exemplifierade i SAG:s kapitel om de icke satsformade 
meningarna respektive ellipserna. Jag har dock valt termen icke satsformade 
meningar som en samlande rubrik eftersom det är den term i SAG som används för att 
beteckna den här sortens meningar, och därför kan antas bli väl etablerad i 
språkvetenskapliga sammanhang. De flesta av de meningar som här redovisas är 
också jämförbara med dem som beskrivs som icke satsformade meningar i SAG. 

 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Man kan behandla de språkliga kategorierna icke satsformade meningar och ellipser 
på olika sätt: a) som en rent stilistisk fråga med avseende på hur pass vanliga och 
acceptabla de är i olika genrer, b) som en grammatisk fråga med avseende på själva 
strukturen i de icke satsformade meningarna eller ellipserna, c) som uttryck för en viss 
talhandling (påstående, fråga osv) samt slutligen d) som en textlingvistisk fråga med 
avseende på hur sådana meningar ansluter sig till föregående meningar. Det är också 
naturligt att man kombinerar alla dessa olika perspektiv, vilket jag försökt göra. Men 
det primära i denna framställning är den sistnämnda aspekten: att beskriva olika typer 
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av anknytning mellan de icke satsformade meningarna eller ellipserna och föregående 
eller följande meningar. Parallellt med denna redovisning kommer jag dock att 
redovisa olika strukturella typer av meningar som bedöms vara icke satsformade 
meningar eller ellipser. Jag har utgått från följande frågeställningar i mitt arbete: 

1) Hur kan man karakterisera de icke satsformade meningarna och ellipserna i 
förhållande till kontexten? Vilken syntaktisk och semantisk funktion har de? 

2) Vilka typer av icke satsformade satser och ellipser är vanligast i de olika genrer 
av tidningsprosa som undersökts?  

3) Vilka restriktioner kan antas gälla för de icke satsformade meningarna? I vilka 
fall kan man uppfatta dem som störande? 

 
För att kunna bedöma acceptabiliteten eller den stilistiska effekten de icke 
satsformade meningarna har, måste man se dem i sitt sammanhang, dvs. vilken typ av 
anknytning som finns till föregående eller följande mening(ar). Givetvis är också 
genren avgörande för hur man uppfattar dem stilistiskt. I SAG, där både 
talhandlingarna och strukturen hos de icke satsformade meningarna beskrivs, säger 
man följande om dessa meningars stilistiska nivå: 

 
Några helt klara grammatiska eller lexikala begränsningar för vilka 
huvudsatsekvivalenter som får användas till vilka språkhandlingar verkar det inte 
finnas. Däremot är vissa mönster mera konventionaliserade än andra och ofta mer 
eller mindre starkt bundna till särskilda genrer, stilnivåer eller uttrycksmedel (tal- 
eller skriftspråk). (kap. 39 § 31 s. 810) 

 
Finns det i detta avseende viktiga stilistiska skillnader i språket mellan olika genrer av 
tidningsprosa? Finns det färre exempel på icke satsformade meningar i ledarna än i 
kulturartiklar och reportage? När uppfattar man dem som (särskilt) avvikande från 
normal meningsbyggnad? 

I avsnitt 3 redovisar jag det material som ligger till grund för min analys, i avsnitt 4 
vilken metod jag använt, i avsnitt 5 de teoretiska utgångspunkter och kategorier som 
ligger till grund för metoden i min undersökning. I avsnitt 6 refererar jag tidigare 
forskning i ämnet och i avsnitt 7 redovisar jag mina egna resultat. I avsnitt 8 
sammanfattas tendenserna i materialet. 
 
 

3. Material  
Mitt undersökta material är 241 texter som representerar ledare (och någon enstaka 
signerad politisk kolumn), kulturartiklar, reportage, ett par artiklar om ekonomi samt 
intervjuartiklar från olika tidningar under åren 2001 och 2002. Ledarna är i första 
hand hämtade ur morgontidningar (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-
Posten, Kristianstadsbladet, Smålandstidningen, Sydsvenska Dagbladet), men några 
är hämtade ur kvällstidningar (Aftonbladet och Expressen). Kulturartiklarna och 
reportagen är till allra största delen hämtade ur Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter, men även i viss utsträckning Expressen och Aftonbladet samt ett par 
nummer av tidskrifterna Lutherhjälpen och Barn (Rädda Barnens skrift). Dessa 
tidskrifter innehåller många reportage om människor i andra länder.  

Ledarna är flera till antalet än övriga artiklar (141), men de flesta ledarna är i 
gengäld kortare än kulturartiklarna och reportagen. Sammantaget representerar de 100 
olika dagars ledare och ledarstick under 2001, och kulturartiklarna och reportagen 
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representerar tillsammans 100 olika dagar under 2002. För att jämföra frekvenserna 
av de icke satsformade meningarna i ledarna med dem i kulturartiklarna har jag räknat 
förekomsterna av sådana meningar bland de 2000 första meningarna i ledarna 
respektive kulturartiklarna2. Det innebär i praktiken 65 olika ledare/ledarstick som 
representerar 48 olika dagar, och 45 olika kulturartiklar från 45 dagar. I övrigt har jag 
utgått från hela materialet. 

De texttyper som jag studerat utgör ett ganska brett spektrum av tidningstexter som 
förmodligen har delvis olika läsare. Ledarna innehåller politiska kommentarer till 
aktuella händelser och politiska beslut; enl. min bedömning är de för det mesta så 
allmänt hållna och så ledigt skrivna att de flesta läsare borde kunna tillgodogöra sig 
innehållet, förutsatt att de har ett visst intresse för politik. Det jag kallar kulturartiklar 
är framför allt av följande två slag: den ena gruppen är konst- och bokrecensioner 
eller s.k. understreckare3 i SvD, den andra gruppen är utlands- och inrikesreportage, 
artiklar i ekonomi och intervjuartiklar som bygger på samtal med den person som 
artikeln handlar om. Frågorna i dessa intervjuartiklar är ibland direkta, men lika ofta 
är de indirekta, och den intervjuade personens tankar och åsikter återges ofta med s.k. 
täckt anföring.  

De kulturartiklar som består av recensioner kan vara skrivna på ett sådant sätt att 
det är svårt för en lekman att tillgodogöra sig innehållet, knappast på grund av en svår 
meningsbyggnad utan snarare på grund av att innehållet i sig är så abstrakt för dem 
som inte är förtrogna med ämnet i dessa artiklar. Reportagen är däremot ledigt skrivna 
och handlar om mer konkreta, lätt igenkännliga situationer eller förhållanden. Stilen i 
olika typer av artiklar kan således variera en hel del (Vinje 1970 s. 13 f. och Strand 
1984 s. 1 f.). I undersökningar av tidningsspråket har det konstaterats att ledarna utgör 
den typ av texter som har det högsta lix-värdet. Strand (1984 s. 28) 4anger följande 
lixvärden för olika tidningsgenrer: ledare 51, kulturartiklar 47, sportartiklar 41, 
reportage 39, kåserier 31.5 

Jag har i första hand skiljt mellan ledarna och de andra artiklarna som jag förenklat 
kallar kulturartiklar, men det kan också finnas anledning att göra skillnad på dessa 
sinsemellan ganska olika typer av texter. Vad som skiljer ledarna från kulturartiklarna 
är framför allt frånvaron av en personlig ton. I ledarna träder skribenten aldrig fram 
och talar som jag-person. Innehållet framställs på ett opersonligt och allmängiltigt 
sätt. Kulturartiklarna kan också vara opersonliga, men i många fall träder recensenten 
eller skribenten fram och meddelar hur hon själv uppfattar det som artikeln handlar 
om. I reportagen är den personliga tonen ännu mer framträdande, och skribenten 
inflikar ofta sina egna intryck och värderingar i det som skildras. 

Begreppet ”tidningsprosa” kan innefatta texter av mycket olika slag, framför allt 
med avseende på hur personligt utformade eller subjektivt färgade de är (Grahn 1962 
och Strand 1984). Jag har inriktat mig på att studera några olika typer av 
tidningsgenrer som inte är utpräglat personligt skrivna texter såsom kåserier eller 
krönikor/kolumner i regel är. Det är dock ibland svårt att se klara gränser mellan olika 
                                                        
2  Jag har räknat de 2000 första grafiska meningarna i artiklarna i den kronologiska ordning 
som de kommer i materialet. Det innebär att betydligt fler ledare ingår i jämförelsematerialet 
än kulturartiklar, eftersom ledarna innehåller färre meningar. 
3 En understreckare är en längre fördjupande artikel om ett ämne om något allmänt intressant 
ämne, skriven av forskare eller andra kunniga personer. En sådan understreckare finns i 
kulturavdelningen i SvD varje dag. 
4 Strand refererar här en tidigare undersökning från 1977, utförd av honom själv. 
5 Enl. Björnssons lixtolk (1968 s. 89) är ett lix på  20 detsamma som ”mycket lätt”, 30 ”lätt”, 
40 ”medelmåttig”, 50 ”svår” och 60 ”mycket svår”. 
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genrer i tidningsprosan. Antagligen har tidningsgenrerna gått i riktning mot ett ännu 
ledigare språk sedan Grahn och Strand gjorde sina undersökningar. En del av det som 
Grahn säger om utlandsreportagens relativt höga stilistiska nivå stämmer inte med de 
iakttagelser jag själv gjort av sådana reportage i materialet. 

Jag hade också kunnat studera kåserierna eller krönikorna som är de typer av 
tidningsartiklar som skrivs mest ledigt, eller till och med talspråkligt. En genomgång 
av sådana artiklar hade antagligen gett ett ännu starkare utslag i riktning mot 
procentuellt många icke satsformade meningar. Jag har dock inriktat mig på texttyper 
som förväntas vara skrivna på ett stramare och mer ”korrekt” språk. Det är först när 
ett språkligt fenomen tränger in i dessa genrer och blir vanligt där som man kan tala 
om att fenomenet ifråga definitivt har etablerat sig i språket. 

Jag har försett alla mina citat ur materialet med källhänvisningar: tidning + datum 
(eller nummer). I övrigt använder jag också exempel ur andra källor, framför allt 
SAG, samt egna konstruerade exempel.  
 
 

4. Metod 
Som påpekats finns det ingen riktigt klar skiljelinje mellan icke satsformade meningar 
och ellipser. Jag har inte gjort någon principiell skillnad mellan exempel som kan 
hänföras till den ena eller andra kategorin. Det avgörande för mig är det faktum att de 
analyserade meningarna överhuvudtaget skiljer sig i strukturen från vad man 
traditionellt betecknar som fullständiga meningar genom att de saknar något primärt 
satsled eller är fristående bisatser.  

Jag har excerperat sådana meningar i de 200 olika dagarnas artiklar som är 
oregelbundna på så vis att de saknar primära satsdelar eller är fristående bisatser. De 
meningar som jag har valt att analysera bildar ensamma grafiska meningar; i några 
fall består de av två samordnade icke satsformade meningar eller ellipser. Däremot 
har jag inte tagit med sådana icke satsformade meningar som ingår i komplexa 
meningar med en fullständig huvudsats, såsom ”En svordom till och du åker ut”. 

Varje mening har försetts med kontext (dock ej i avsnittet om strukturen 7.1), dvs. 
meningen eller meningarna före eller i några fall, efter den ”oregelbundna” meningen 
finns med. De olika meningarna har delats in i olika kategorier av meningar med 
hänsyn till hur de är utformade i relation till kontexten och till strukturen. Den 
textlingvistiska aspekten har varit den överordnade principen för indelning i olika 
kategorier. 

Min modell för de olika typerna av icke satsformade meningar med avseende på 
deras anknytning till kontexten har jag hämtat från en artikel av Enkvist (1974), 
diverse grammatiker och språkhandböcker som innehåller beskrivningar av meningars 
samspel (särskilt Holm/Larsson 1979 och Strömquist 1989). Eftersom ingen av dessa 
översikter är till fullo användbar för de typer av samband mellan meningar som jag 
funnit, har jag skapat en delvis egen uppsättning av termer. Många av termerna för 
textbindning är identiska med dem som ges i Strömquists Skrivboken (1989 s. 89 f.); i 
övrigt har jag fritt valt ur de olika textlingvistiska framställningarna som studerats.  

För de flesta typerna av icke satsformade meningar gäller att de precis som 
syntaktiskt fullständiga meningar har en viss typ av semantisk anknytning som man 
kan benämna upprepning, modifierad upprepning osv. Men i många fall är det svårt 
att tolka in en sådan typ av anknytning; det gäller också många meningar som bara 
består av ett enstaka ord som utgör t.ex. ett adverbial i föregående mening, 
exempelvis följande meningar: ”Kommunisterna vann valet. Igen.” Genom att låta 
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adverbialet bilda en egen mening uppnår man en viss stilistiskt effekt: man antyder att 
kommunisterna har vunnit flera gånger tidigare och att det var anmärkningsvärt att de 
vann igen. Sådana meningar sammanför jag till en grupp som jag kallar ”Fristående 
komplement till föregående mening”. (Detta kan jämföras med den grupp av 
meningar som Abrahamsson, 1972, kallar ”osjälvständiga meningsfragment”). I 
denna grupp ingår också olika typer av samordnade satsdelar, vare sig det är 
samordnade verbfraser eller andra samordnade satsled. De olika komplementen har 
jag delat in i följande olika syntaktiska grupper: attributiva satser, adverbiella 
komplement och dubblerade satsled.  

Ellipser finns med som en typ av sambandsled hos Enkvist (1974 s. 180) och 
Liljestrand (1993 s. 96). I den syntaktiska redogörelsen av de icke satsformade 
meningarna (7.1) får ellipserna bilda en egen grupp som delats in i tre olika 
undergrupper med avseende på vilka satsdelar som är utelämnade: subjektslösa, 
finitlösa och sådana där ett ”det är” kan sägas vara utelämnat. I den textlingvistiska 
redovisningen av de icke satsformade meningarna är alla olika typer av meningar 
behandlade som en grupp, oavsett vilken syntaktisk struktur de har. Det finns dock 
meningar i materialet – de fristående komplementen och flertalet av de lexikaliserade 
fraserna – som inte kunnat inordnas i någon av dessa textlingvistiska kategorier.  

Det bör understrykas att jag inte redovisar alla olika typer av anknytning som jag 
funnit, utan att jag inriktat mig på att beskriva de mest frekventa typerna av 
anknytning, om jag över huvud taget kunnat se någon naturlig anknytning alls. Som 
alltid när man studerar språket i texter slås man av den oerhörda variation av 
uttryckssätt som finns. Det är omöjligt att uttömmande beskriva alla dessa varianter. 
Uppgifterna om frekvenserna av de olika typerna av icke satsformade meningar bör 
ses som en antydan om tendenserna i språket. Jag har valt att redovisa frekvenserna av 
de olika typerna av anknytning i form av en ranglista (tabell 2 i 7.4), med de absoluta 
talen i parentes. I många fall har kategoriseringen varit tämligen enkel och problemfri, 
men en del fall är givetvis knepiga att kategorisera, varför siffrorna för antalen är 
något osäkra. 

 
 

5. Teoretiska utgångspunkter 
5.1 Samband mellan meningar: textbindning, tema-rema och 

satskonnektion 
 
Meningen är i princip den största enhet som grammatiken beskriver. En mening kan 
vara enkel eller innehålla samordnade satser, och alla dessa satser kan innehålla 
underordnade satser. Men det finns också meningar som inte är satsformade utan 
saknar ett eller flera primära led. Det är sådana meningar som är i fokus i denna 
undersökning. Vilken form meningen än har finns det regler för hur man kombinerar 
satser, satsled, fraser och ord inom satsens och meningens ram. Men mellan meningar 
finns det också nätverk av olika slag som markerar sambanden, så att de olika 
meningarna tillsammans bildar en meningsfull text, inte en godtycklig följd av 
meningar. I textlingvistiken studerar man sådana samband från olika teoretiska 
utgångspunkter (Larsson 1978). Enkvists artikel från 1974 var den första artikeln i 
svenska språket som fokuserade den textlingvistiska aspekten av språket, och den 
tycks ha bildat en utgångspunkt för senare forskning i ämnet. Larsson (1978 s. 37 f.) 
refererar i sin översikt av olika textlingvistiska modeller och metoder Enkvists olika 
kategorier av sambandsled. Dessa typer av formella eller semantiska samband mellan 



Språk och stil 14 (2004) under utgivning 

 7 

meningar redovisas också i modifierad form i en del grammatiker som innehåller 
avsnitt om textlingvistik (t.ex. Holm/Larsson 1980, Jörgensen/Svensson 1986 och 
Bolander 2000), skrivhandböcker (t.ex. Strömqvist 1989) och läroböcker i stilistik 
(t.ex. Liljestrand 1993).  

SAG innehåller visserligen ingen samlad textlingvistisk översikt, men i de olika 
kapitlen finns integrerat en viss information om hur satser och meningar anpassas till 
sin kontext på olika sätt. I inledningen berörs detta förhållande: ”Ibland kan 
kombinationer av meningar följa generella mönster som erinrar om grammatiska 
regler för underordning av satser i andra satser. I ett par av meningarna kan den första 
meningen förutsätta den andra och omvänt.” (Inledning, del 1, s. 34).  

Sambanden mellan meningarna i en text kan studeras på olika nivåer: Man kan se 
hur en viss referent i texten upprepas eller åsyftas på olika sätt i ett mindre stycke (det 
som Holm/Larsson 1980 s. 110, kallar referentiell isotopi), men man kan också inrikta 
sig på att beskriva enligt vilka principer en längre text i sin helhet är disponerad, t.ex. 
kronologiskt eller tematiskt. Den nivå som är aktuell för denna undersökning är den 
först nämnda: den som gäller mellan några meningar som kommer i följd. För sådana 
samband är det framför allt referensbindningen (Holm & Larsson 1980 s. 110 f) som 
har stor betydelse. En referent är ”en faktisk, fiktiv eller hypotetisk företeelse som 
talaren hänvisar till med språkliga uttryck, särskilt nominalfraser” (SAG Register, del 
1, s. 216). I varje text finns en eller flera sådana referenter, som man syftar på genom 
att använda olika språkliga uttryck. Dessa olika språkliga uttryck som syftar på en och 
samma referent bildar ledfamiljer (Enkvist 1974 s. 177). Det finns olika sätt att 
”binda” referenten i texten. Ett vanligt sätt är att använda pronomen i stället för 
namnet eller substantivet (syftning): ”Boken ligger på bordet. Den är röd.” Sådana 
typer av samband beskrivs även i den traditionella grammatiken. Men det finns många 
andra sätt att markera sambanden. Enkvist (1974 s. 179 f.) anger följande olika typer 
av samband (exemplen nedan är hämtade från Enkvists artikel):  

 
Exakt eller modifierad upprepning  ”Han var rentvättad. Och renlighet är en 

dygd.” 
Pronominalsyftning ”Kalle hade sänt in Lisas bild. Därför 

kallades hon till skönhetstävlingen. 
Adverbialsyftning  ”I Åbo är köttet billigare. Därför åker jag dit 

varannan fredag.”  
Synonymi eller omskrivning6  ”Jag har just återvänt från Rom. Den eviga 

staden hade flera bilar på Piazza Venezia än 
någonsin”  

Antonymi  ”Klokt folk har föga att säga till om. Det är 
dumbommarna som erövrar ämbetsverken.”  

Hyponomi7  ”Jag köpte en tulpan. I butiken fanns många 
blommor”  

Komparation  ”Jag såg dåligt. Men Josefina såg ännu 
sämre.”  

Ellips  ”Jag tyckte illa om Rudolf. Och om Sebastian 
med.”  

                                                        
6 Enkvist använder enbart termen synonymi, medan jag föredrar termen omskrivning för 
sådana uttryck som ”den eviga staden”. 
7 Enkvist räknar med olika typer av hyponomi: expanderande, kontraherande och 
parallellhyponomi, dvs överordnade, underordnade och jämställda begrepp. 



Språk och stil 14 (2004) under utgivning 

 8 

Indexalt8 förhållande  ”Solen sken hett. Jag sökte mig till skuggan. 
– Jag satt nära elden. Röken sved i mina 
ögon.”  

Metaforiskt förhållande  ”Ångbåten gungade vilt. I järnmagen satt jag 
och mådde illa.” 

 
Förutom referentbindningen är också tematiken, placeringen av informationen i 
satsen, av stor betydelse för hur man som läsare uppfattar textens koherens. Det 
normala är att man börjar en mening med det som är känd information – temat  – och 
att man i slutet av meningen placerar det som är ny information – remat (Enkvist 
1974 s. 181 f.). Normalt är subjektet, eller ett adverbial, tema i satsen medan objekt 
och predikativ (även adverbial) är rema. Genom olika typer av ”transformationer” kan 
man tematisera respektive rematisera en nominalfras. En sådan transformation är 
passivering: ”Blommorna köptes av Karin”. Genom att agenten ”av Karin” kommer 
sist presenteras den som ny information – rema –, medan motsvarande aktiva sats 
”Karin köpte blommorna” hade presenterat ”köpte blommorna” som rema, och 
”Karin” som tema. Men det är inte så enkelt att remat alltid markeras genom placering 
sist i satsen. I tal kan man genom betoning markera att subjektet trots allt är rema i 
satsen: ”Karin köpte blommorna”, och i både tal och skrift kan detta markeras med 
s.k. utbrytning ”Det var Karin som köpte blommorna” eller med ett förtydligande 
tillägg ” – inte Eva/någon annan”. Det naturliga är att det finns en viss progression 
från det nya till det kända genom meningarna i en text. En omvänd ordning kan skapa 
förvirring. Man kan jämföra meningsföljden ”Karin köpte blommorna. En present till 
systern var de.” med ”Karin köpte blommorna. De var en present till systern.” Den 
sista versionen av den andra meningen är den som framstår som mest naturlig, och är 
också vanligast. 

Utöver referentbindning och tematik finns särskilda ord – konjunktioner, 
subjunktioner, satsadverbial, konjunktionella adverb, prepositioner – som tydliggör 
sambanden, kohesionen, mellan olika fraser eller satser. Holm & Larsson (1980 
s. 118) kallar sådana ord sammanhangsmarkörer med en gemensam term. Företeelsen 
som sådan kallas konnektion eller koppling (Enkvist 1974 s. 191 f. och Jörgensen & 
Svensson 1986 s. 177 f. talar om satskonnektion och satskoppling). Sådana 
sammanhangsmarkörer kan markera olika typer av semantisk koppling – t.ex. kausal 
med därför, eftersom, konditional med om, under förutsättning att, slutsats med 
således, alltså, motsats med men, dock och jämförelse med såsom, likaså. Dessa 
sammanhangsmarkörer är ett komplement till den referensbindning som beskrivits 
ovan. De förtydligar den bindning som finns mellan två eller flera meningar.  
 
 

5.2 De textlingvistiska kategorier som används i min undersökning 
De termer för olika typer av semantiska eller formella anknytningar mellan meningar 
som jag använt i min analys är sådana som förekommer i de ovan nämnda 
översikterna. De flesta kategorierna överensstämmer med Strömqvists termer på 
samband (1989 s. 89 f.). Strömqvists termer är i stort identiska med Enkvists, men 
innebär en viss förenkling. Ett par av de kategorier som jag använder – Preciserande 
beskrivning/exempel och Sammanfattning/slutsats – finns antydda i Liljestrand (1993 

                                                        
8 Termen indexalt förhållande  hos Enkvist motsvaras snarast av associativ bindning i andra 
textlingvistiska översikter (såsom Strömquists), det är också denna term jag själv använder. 
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s. 100 f.). Den sista kategorin innebär sådana samband som är typiska för dialoger: 
fråga och svar. Jag har utöver dessa två typer av replikformade meningar också tagit 
med en typ som också är vanlig bland de icke satsformade meningarna: ett värderande 
omdöme eller ett utrop. Det kan också beskrivas som ett slags svar till föregående 
menings innehåll. Denna kategori finns inte med i någon av de ovan nämnda 
översikterna av olika samband mellan meningar. De olika typer av semantiska 
samband som de icke satsformade meningarna har till föregående mening är följande 
(meningar med citattecken är tagna ur mitt material, de andra är konstruerade av mig): 

 
Upprepning  Ett ord som förekommer i föregående mening upprepas 

exakt i den följande meningen. 
Modifierad upprepning:  Ordets stam upprepas i den följande meningen. Han var 

mycket intresserad av historia. Ett intresse som ibland 
tog sig märkliga uttryck. 

Variation: Synonymer eller omskrivningar: Ridning är min hobby. 
Ett fritidsintresse som ger mig avkoppling och motion. I 
juli besökte vi Rom. Den eviga staden som är så känd 
för sin blandning av antika och moderna byggnader. 

Preciserande beskrivning/ 
exempel Publiken består av ungdomar i lägre tonåren. Stökiga, 

hängivna fans och skötsamma välkammade 
medelklassbarn. 

Sammanfattning/slutsats ”Han beskrivs som kunnig, engagerad och 
samarbetsvillig. En idealisk ledare alltså.” 

Syftning Ord som detta, något som, vilket syftar tillbaka på 
innehållet i en hel sats. Barnen fick gå ut och leka. Detta 
för att de inte skulle störa föräldrarna/Något som skulle 
hjälpa föräldrarna att få arbetsro/Vilket skulle ge 
föräldrarna arbetsro.  

Reservation Föräldrarna fick sätta sig till ett dignande bord. Men inte 
barnen. Alla fick sätta sig ner. Utom barnen. 

Jämförelse De vuxna stojade och skrålade vid bordet. Precis som 
barn. 

Association ”På bordet stod tomma spritflaskor. Rester efter 
fyllefesten.” 

Replikformade meningar: 
Fråga – svar– värderande 
omdöme ”Riksdagens talman får sin post efter lång karriär som 

folkvald och för en begränsad tid. Men kungen?” 
 ”Är detta en bra lösning? Knappast.”  
 ”’En enkel matematisk ekvation’, sa 

Föreningssparbankens ordförande Göran Collert på 
presskonferensen i går. Ett riskabelt resonemang!” 

 
Det är förstås långt ifrån alltid självklart vilken kategori en viss mening bör hänföras 
till; den kan stämma in någorlunda på ett par olika kategorier eller ingen alls. Ibland 
kan särskilda satskonnektiver såsom likaså, också, men (inte) bidra till hur 
meningarna uppfattas. Dessutom är tema-strukturen i meningarna av betydelse för hur 
pass motiverad eller begriplig den icke satsformade meningen blir i kontexten. Lättast 
att kategorisera är sådana icke satsformiga meningar som är lexikalt pregnanta – 
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genom att t.ex. börja med Detta, Vilket eller innehåller ord som är exakta eller 
modifierade upprepningar av ett visst ord som är betydelsefullt i föregående mening. I 
övrigt får man göra en bedömning från fall till fall. Det finns också en restgrupp, som 
framför allt består av sådana icke satsformade meningar som inleder ett stycke eller 
en hel text. De bildar ofta ett slags bakgrund till det som kommer, och i de flesta fall 
ligger det nära till hands att supplera med ”det är, finns, sitter, ligger” eller liknande. 
Dessa har jag lämnat utanför analysen av anknytningar nedan.  
 
 

5.2 Termerna icke satsformade meningar och ellipser  
5.2.1 Terminologin i litteraturen generellt  
Som redan påpekats i inledningen kan begreppet ”icke satsformad mening” eller 
”oregelbunden mening” innefatta olika typer av meningar.  Framför allt är det 
kategorin ellipser som många gånger är svår att klart skilja från de icke satsformade 
meningarna. Ellips är ett omfattande begrepp som inkluderar många olika typer av 
”utelämnanden” i en mening. Jag begränsar mig här till sådana typer av ellipser som 
är av betydelse för satsens ”fullständighet”.  

Ellipsbegreppet blev under de första decennierna av 1900-talet föremål för livliga 
diskussioner; på svenska har Noreen, (1904 s. 77 ff.), Sundén (1911) och Wellander 
(1921) diskuterat vad som utmärker ellipserna och föreslagit olika kategoriseringar av 
dem. Det som framför allt diskuterats är hur långt man bör gå i tolkningen av uttryck 
som supplerbara med vissa morfem, satsdelar eller ord. Exempel på sådana uttryck 
som kan bedömas på olika sätt är hälsningsfraserna. Är det rimligt att analysera ”God 
dag” som en förkortning (ellips) av en fullständig sats – ”Jag önskar dig/Er en god 
dag” eller är det en lexikaliserad fras (”död ellips” enligt Noreen) som bör ses som en 
semantiskt fullständig sats? Det är knappast förvånande att olika forskare kommit 
fram till delvis olika gränsdragningar mellan typiska ellipser och andra uttryck som 
inte bedöms vara ellipser.   

Fenomenet ellips blir i viss utsträckning behandlat i moderna 
universitetsgrammatiker: tämligen utförligt i Anderssons Grammatik från grunden 
(1993 s. 102 f.), men mer knapphändigt i Jörgensen/Svenssons Nusvensk grammatik 
(1986 s. 132 f. och 159), där de också benämns meningsfragment  

I Norsk referansegrammatikk (Faarlund m.fl. 1997) beskrivs oregelbundna 
meningar under rubriken ”Setningsfragment” (s. 958 ff.); undergrupperna kallas på 
norska setningsemne (motsvaras av ellipser i SAG) och setningsekvivalenter 
(motsvaras av icke satsformade meningar i SAG).  

I den engelska standardgrammatiken A Comprehensive Grammar of English 
(Quirk m.fl. 1985) behandlas alla typer av oregelbundna meningar under rubriken 
”Irregular sentences”. I detta begrepp innefattar man även fristående bisatser som 
That he should have left without asking me! och If only I could make them understand 
my point of view! som i SAG behandlas som huvudsatser, eftersom de uttrycker en 
talhandling, även om de har bisatsordföljd (”af-sats” i SAG). Ellipsbegreppet utreds 
mycket utförligt (§ 12.31-55, s. 883 ff.) och systematiskt genom att olika kriterier 
sätts upp som utmärker ellipser. Vid prövning av varje enskilt fall ser man i vilka 
avseenden en viss fras uppvisar de typiska egenheterna för ellipsen, och får på så sätt 
en skala som går från mycket klara ellipsfall till sådana fall som bara i något visst 
avseende är ellipser.  

I den tyska Duden Grammatik (§ 1250-1258) behandlas olika typer av 
ofullständiga meningar under rubriken ”Ellipse (Ersparung von Redeteilen)”. I denna 
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kategori ingår de typiska ellipserna, dvs. utelämnanden (’inbesparingar’9 med en 
direkt översättning från tyskan) av i kontexten självklara satsdelar, t.ex. sådana 
förkortade meningar som förekommer i dialoger, men även ”Satzequivalente” (dvs. 
huvudsatsekvivalenter), exemplifierade med fraser som ”Willkommen” och ”Feuer”. 
Sådana fraser bedöms dock inte vara riktiga ellipser, eftersom det inte är självklart 
med vilka ord man skulle supplera dem till grammatiskt fullständiga satser (§ 1254). 
Motiveringen är densamma som anges för huvudsatsekvivalenterna i SAG (kap. 39 
§ 27 s. 807), se nedan 5.2.2. 

I de flesta artiklar eller grammatiker som överhuvudtaget behandlar ellipser och 
oregelbundna meningar mer utförligt, tar man också med fristående bisatser som en 
typ av oregelbunden mening,  

Lindstedt (1927 s. 17) och Jörgensen/Svensson (1986 s. 159) betecknar de 
fristående bisatserna som meningsfragment. Noreen (1904) bedömer sådana bisatser 
som är ”exklamativa meningar” (t.ex. Att du inte blir trött!) som ”döda ellipser”; med 
detta uttryck vill han förmedla att de inte längre är att betrakta som ellipser. (s. 86). 

I SAG redovisar man, som redan nämnts, sådana bisatser som huvudsatser, 
eftersom de uttrycker en språkhandling, men man antyder ändå möjligheten att se dem 
som huvudsatsekvivalenter (kap. 39 § 28 anm. 2 s. 808). 
 
5.2.2 Icke satsformade meningar i SAG 

I SAG beskrivs de icke satsformade meningarna vad gäller den språkhandling som 
meningarna uttrycker (påstående, uppmaningar, fråga, känslomässiga utrop) och 
strukturen i dem. Där anges många exempel på sådana huvudsatsekvivalenter som är 
samordnade med en fullständig huvudsats, t.ex. En svordom och du åker ut (kap. 39 
§ 32 e) s. 812). Sådana meningar har, som redan nämnts, inte jag tagit med i mitt 
material. Följande olika strukturella typer av icke satsformade meningar beskrivs i 
SAG (kap 39 § 2-30 s. 784 ff.): 
1) Interjektionsfraser (t.ex. Jaså! Nej!) Vissa interjektionsfraser, som de nyss 
exemplifierade, kan också fungera som svar i en replik, och kan då analyseras som 
ellipser (se nedan).  
2) Vokativfraser (t.ex. Kära läsare, Ni där borta). Vokativfraserna innehåller som 
namnet anger, ett slags tilltal (”nominalfras varmed bl.a. lyssnarens uppmärksamhet 
påkallas”, Register, del 1, s. 238).  
3) Enledade huvudsatsekvivalenter består av en fras som motsvaras av ett primärt 
satsled i en fullständig mening. Dessa huvudsatsekvivalenter kan strukturellt bestå av 
t.ex. a) nominalfraser: Inga onödiga detaljer, b) prepositionsfraser: Till tågen, c) 
adjektiv- eller participfraser: Utmärkt!, Nymålat, d) adverbfraser: Ut!, e) infinita 
verbfraser: Sälja stugan? 

De enledade huvudsatsekvivalenterna kan ha optionella10 led, som utgörs av 
adverbiella led. Utmärkande för dessa optionella led är att man kan flytta dem: I afton 
dans/Dans i afton. Alltså bordläggning?/Bordläggning alltså. 
4) Tvåledade huvudsatsekvivalenter motsvaras av två olika fraser som kan utgöra 
primära satsled i en fullständig mening. Ofta råder ett nexusförhållande mellan leden 
där bägge är lika nödvändiga i konstruktionen (kap. 39 § 37 s. 817): Chefen till 
Kina!?, Rökning tillåten, Din dotter överläkare!?, Kalle gifta sig!, Detta sedan det 

                                                        
9 Med denna term vill man markera att det är en naturlig tendens i språket att utelämna ord 
som är självklara i sammanhanget. Ordet ellips sägs ha en negativ klang. 
10 Dvs. icke obligatoriska (SAG: Register, del 1, s. 204). 
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kommit kritik från flera håll. Även de tvåledade huvudsatsekvivalenterna kan ha 
optionella led: Jag genast till att springa/Posten ej sorterad. 

De ovanstående typerna av huvudsatsekvivalenter är inte heltäckande i förhållande 
till den variation av sådana typer meningar som finns. Det påpekas också att ”området 
är föga utforskat, och någon fullständighet i redovisningen eftersträvas inte” (kap. 39 
§ 42 s. 822).  

Det som utmärker huvudsatsekvivalenterna gentemot ellipserna är att det inte är 
lika självklart att räkna med ”utelämningar” som i ellipserna. Detta beskrivs sålunda:  

 
I de flesta fall kan en huvudsatsekvivalent visserligen mer eller mindre naturligt 
parafraseras med en huvudsats där den fras som utgör ekvivalenten ingår som primärt 
satsled (vanligast predikativ eller objekt), men parafrasen kan åtminstone lexikalt göras på 
flera olika sätt, och det finns inte någonting i kontext eller talsituation som utpekar en unik 
supplering. (kap. 39 § 27 s. 807) 

 
Att det finns många gränsfall mellan de två kategorierna av meningar framgår av de 
många reservationerna i SAG, som man ser på flera ställen i de kapitel som behandlar 
de icke satsformade meningarna respektive ellipserna (kap. 39 § 27 s. 807; § 32 g) 
s. 812; § 34 s. 814; § 37 s. 818; § 38 anm. s. 820 och kap. 43 § 16 s. 967).  
 

5.2.3 Termen ellips i SAG 
Ellipser beskrivs på följande sätt i SAG:  

Ellips innebär att ett led optionellt har utelämnats ur en konstruktion utan att denna fått 
ändrad betydelse eller (bortsett från utelämningen) ändrad syntaktisk struktur. I många fall 
kan man välja mellan utelämning och ett pronominellt uttryck. En konstruktion med 
utelämnat led måste kunna tolkas, dvs. lyssnaren måste kunna förstå vad som har 
utelämnats (med den grad av precision som talaren har avsett). (kap. 43 § 1 s. 945) 

 
De undergrupper av ellipser som behandlas i SAG och som är av särskild relevans för 
mitt material är följande:  
1) Ellips i replik (kap. 43 § 18 s. 968 ff.). Här anges många olika undergrupper av 
korta svar till en föregående fråga eller dito kommentarer till ett påstående. Följande 
meningar må räcka som exempel på olika slags ellipser i replik: Hur många går vakt 
därute i natt? – Fem man. Vem har tagit det? – Jag. Blir det regn snart? – Ja, 
troligen/Troligen. Men är den också spännande? Knappast. Kommer Molin i år? – 
Absolut inte/Tyvärr inte. Maria ska disputera i morgon – Maria/Maria 
Blom/Disputera/Disputera i morgon? Vi ger oss av allihop i morgon. – Nej, inte jag. 
Han tycker att vi gott kan lägga oss att sova här – Inte utan täcke.   
Många replikformade ellipser utgör gränsfall mellan ellipser och icke satsformade 
meningar, vilket framgår av de exempel på svarsord som i SAG behandlas som en typ 
av icke satsformad mening (kap. 39 § 32 g) s. 812). Där står ”Vissa satsadverbial 
används ofta som svarsord (Satsadvl § 3, 17; sådana uttryck kan också [min 
kursivering] betraktas som ellipser, Ellips § 18).” Exempel på sådana icke 
meningsformade satser eller ellipser är: ”Kommer han hem snart? – 
Säkert/Kanske/Antagligen” 

En annan typ av ellipser i replik är sådana fraser som i SAG (kap. 43 § 14 s. 964) 
beskrivs som ”ellipser av satskärna i kvesitiv huvudsats” och ofta består av ett 
frågeord ”I morgon reser jag. Vart? Hon flyttade till Danmark. När?).   

Jag kommer att redovisa den här typen av satser – ellipser i replik – som en 
särskild textlingvistisk kategori, eftersom de i regel har en klar anknytning till 
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föregående mening, och eftersom fråga – svar – värderande omdöme eller utrop ofta 
används som ett stilistiskt medel i tidningsspråket. 
2) Ellips av definit eller expletivt11 fundament (kap. 43 § 15 s. 964). De fall som tas 
upp här är de där subjektet utelämnats. Det utelämnade subjektet kan vara ett subjekt i 
första person: Kommer inte riktigt ihåg det där nu. Men det kan också vara andra 
subjekt: Hoppar som en stenget (subjekt: han). Det är också vanligt att ett expletivt 
eller anaforiskt det utelämnats: Återstår att undersöka levern. Finns så mycket att 
spela in där.  
3) Ellips av finit betydelsesvagt verb efter fundament (kap. 43 § 17 s. 967). 
Betydelsesvaga verb som utelämnas är ofta kopula. Exempel som ges är dels sådana 
som är ”klart konventionaliserade” (Lycklig den som vore i Paris nu) och därför 
likaväl kunde redovisas som huvudsatsekvivalenter, dels sådana som består av 
pronomenet detta följt av ett adverbial (Detta på grund av en slump), dels sådana som 
t.ex. består av subjekt och ett predikativ och som ofta förekommer i replikformade 
meningar (”Persson blev riktigt ledsen. Persson ledsen?”) I de flesta fall bedöms 
dock sådana meningar där det finita verbet saknas, vara tvåledade 
huvudsatsekvivalenter. 
4) Ellips av anaforiskt eller expletivt subjekt (som fundament) + finit betydelsesvagt 
verb. (kap. 43 § 16 s. 966). Detta innebär i praktiken att ett ”det är” är utelämnat, 
eftersom det i sammanhanget är självklart, redundant. I början av kapitlet om ellipser 
talas om redundansellips som innebär att ”ett led utelämnats därför att det väsentligen 
har strukturell funktion och inte bidrar med något till betydelsen utöver vad som redan 
framgår ur återstoden av texten” (kap. 43 § 1 c) s. 946). Även om detta begrepp inte 
bildar utgångspunkt för indelningen i olika undergrupper av ellipser, är det givetvis 
frågan om vad som är redundant i sammanhanget som är det avgörande för skillnaden 
mellan ellipser och icke satsformade meningar. Exempel på sådan typ av ellipser är 
följande: Kul att se dej! Roligt att ni bryr er om att man kommer. Skada bara att ingen 
ville komma. ”Ellipsen förekommer oftast vid predikativ som uttrycker en värdering 
och den är inte sällan tämligen konventionaliserad. Konstruktionen är då ofta så 
konventionaliserad att den snarast bör uppfattas som icke-elliptisk, dvs. som en icke 
satsformad mening (Jfr Icke satsf. men. § 36, 46)”. (Kap. 43 § 16 s. 967) 
 
 

6. Tidigare forskning i tidningsprosans meningsbyggnad 
Tidningsspråket har blivit föremål för omfattande forskning i olika avseenden, både i 
svenskan och andra språk. Inger Lindstedt (1998) visar i sin avhandling om hur 
svenska handböcker i journalistik, utgivna under 1900-talet, förhåller sig till de 
språkliga normerna att handböckerna faktiskt ansluter sig till ett redan etablerat 
språkbruk (s. 259); de går alltså inte i fronten för nya språkliga uttryckssätt. 
Meningsbyggnaden kommenteras genomgående ganska summariskt och ytligt i 
handböckerna. De anvisningar som ges i förekommande fall gäller framför allt 
meningslängden och några språkliga konstruktioner (s. 200 ff.), dock inte 
ofullständiga meningar.  

Westin (2002) har i sin avhandling om språket i ledarna i ett par engelska 
dagstidningar bl.a. undersökt komplexiteten i meningsbyggnaden, dock inte i vilken 
utsträckning ledarna innehåller syntaktiskt ofullständiga meningar. Bagnell (1993) 

                                                        
11 ”som saknar egen referens eller betydelse men ändå fungerar som ett led i en sats” (SAG 
Termförklaringar s. 168). 
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och Reah (1998) kommenterar däremot bruket av ofullständiga meningar i engelskt 
tidningsspråk. Reah (1998 s. 105) kallar sådana meningar minor sentences och menar 
att de är vanliga när man vill efterlikna talspråket. Bagnells bok är utformad som en 
stilistisk handbok för engelskspråkiga journalister; i ett avsnitt om meningsbyggnad 
säger Bagnell följande om block sentences (dvs. icke satsformade meningar): ” Don’t 
listen to those who say that a full stop ’has to end a sentence’ and that a sentence 
’must have a verb in it’. Pedants have told us that this rule is invariable. Not so.” 
(1993 s. 154). Det beror på hur man använder sådana verblösa meningar, om man 
uppfattar dem som motiverade eller ej, anser Bagnell. I många fall är de motiverade 
men i en del fall är de inte det. Meningar som enbart består av en kausal bisats inledd 
med Because är oftast störande menar Bagnell. Motiveringen bör komma i samma 
mening som den överordnade satsen. 

Vinje (1972), som beskriver vad som utmärker modernt norskt tidningsspråk (dvs. 
från 60-talet), pekar precis som många svenska forskare på tendensen till korthet i 
uttrycket, vilket förklaras med att korta uttryck skapar snabbare kontakt med läsaren. 
Dessutom bidrar de smala spalterna i tidningarna till att långa meningar framstår som 
ännu längre. Meningslängden i tidningsprosan har helt klart minskat under de senaste 
100 åren (Grahn 1962, Ståhle 1970, Strand 1984, Söderholm 2002). 

Ordförrådet och frekvenser av ord i tidningsspråket har dokumenterats grundligt av 
Språkdata i Göteborg i bl.a. Nusvensk frekvensordbok. Tidningsmaterial från 1965 
och framåt utgör flera korpusar i Språkbanken. I tidningsprojekt vid Stockholms 
universitet har man undersökt framför allt meningsbyggnaden i svenska tidningar 
(bl.a. Grahn 1962, 1976 och Strand 1984). Åkermalm, som var verksam vid 
Stockholms universitet, är kanske den som blivit mest känd för sin forskning i 
tidningsspråket, framför allt med boken Svenskt tidningsspråk (1972) och 
språkhandboken Modern svenska (3:e utg. 1979). I framför allt den senare ger han 
många exempel på syntaktiska konstruktioner i tidningsspråket. I Svenskt 
tidningsspråk kommenteras språket i tidningsartiklar från äldre och ”modern” tid, 
men ”oregelbundna” meningar tas inte upp till behandling där, antagligen beroende på 
att de artiklar som finns med i urvalet till större delen är från slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet (de senaste är från början av 1970-talet), och i mycket liten 
utsträckning innehåller sådana meningar. Däremot kommenteras fenomenet 
oregelbundna meningar i Modern svenska. Åkermalm menar att termerna 
meningsfragment och ofullständig mening som sådana är missvisande, eftersom 
sådana meningar kan vara stilistiskt fullt acceptabla:  

 
Olämpliga termer som ”meningsfragment” och ”ofullständig” mening är väl ej utan skuld 
till fördömandet av oregelbundna meningar, eftersom de kan förleda oss att tro att dessa 
uttryckssätt är bristfälliga, defekta. I själva verket saknar de ingenting; de är fullgoda 
meningar, likaväl som de traditionellt byggda. (1979 s. 198) 

 
Abrahamsson (1972) resonerar omkring meningsbegreppet i sin artikel om 
meningsfragment som i hans definition omfattar alla meningar som genom 
interpunktion ”avskilts från sin kontext […] och som saknar någon av satsens 
huvuddelar” (s. 3). Dessutom ingår i termen meningsfragment bisatser som genom 
interpunktionen bildar egna meningar. Abrahamsson skiljer mellan ”självständiga 
fragment” som semantiskt uttrycker ”en fullständig tanke” och ”osjälvständiga 
fragment” som är beroende av kontexten för sin tolkning. Exempel på den senare 
typen är samordnade satsdelar som avskilts från föregående mening: ”Vi har väl 
utrustade reservdelslager på alla platser. Och folk, som vet vad de sysslar med.” 
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(s. 11). Abrahamsson gör ingen principiell åtskillnad mellan ellipser och andra typer 
av fragment. Han betonar kontextens betydelse för tolkningen av fragmenten. Kontext 
behöver dock inte vara liktydigt med den omedelbara omgivningen i texten, utan det 
kan också vara ”extratextuell kontext” som innefattar ”sådana omständigheter som 
talarens och åhörarens kännedom om samtalsämnet, omgivningen där fragmentet 
förekommer o dyl” (s. 9). 

Westman (1973) tar i sin artikel om oregelbundna meningar i sakprosa upp några 
exempel på grafiska meningar som inte är syntaktiskt fullständiga i det material hon 
undersökt (i projektet Skrivsyntax vid Lunds universitet). Inte heller hon gör en klar 
åtskillnad mellan olika typer av ofullständiga meningar; en av hennes undergrupper 
av oregelbundna meningar kallas meningsfragment eller elliptiska satser och i 
exemplen som ges resonerar hon omkring vilka satsdelar som saknas eller vilken 
satsdel som meningsfragmenten skulle ha i en fullständig sats. Hennes redovisning av 
olika undergrupper bygger både på semantiska och grammatiska faktorer (t.ex. 
”meningsämnet utgörs av adverbial(sbisats) som kommenterar eller förklarar det nyss 
framförda”). I avhandlingen Bruksprosa (1974) redovisar hon olika typer av grafiska 
meningar som ”utgör del av en makrosyntagm12” som hon funnit i sitt material. En av 
de typer hon redovisar, som också i mitt material är synnerligen frekvent, är de 
meningar som utgör adverbial i en föregående makrosyntagm, bl.a. bisatser inledda av 
därför att, som om och andra subjunktioner. Den vanligaste typen av ofullständig 
mening enligt Westman (s. 52) är den som innebär variation av, tillägg till eller 
apposition till en satsdel som redan finns uttryckt i den första grafmeningen. Bland 
dessa meningar finns många meningar som upprepar ett ord ur den föregående 
grafmeningen och lägger till nya bestämningar: ”Flertalet värnpliktiga har ingen aning 
om att de fått allvarliga hörselskador. Skador som de kommer att få känna av längre 
fram” (s. 53). Den är vanlig i framför allt tidningstexter och debattexter. 

Söderholm (2002) har studerat språket i tidningstexter och läsebokstexter under 
perioden 1865-1990, bl.a. vad gäller meningslängd och fundamentens längd och 
sammansättning. I denna diakroniska undersökning visar Söderholm bl.a. hur 
meningarna i tidningarna Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet under den 
undersökta perioden blivit allt kortare. Söderholm redovisar enbart den grafiska 
meningens längd, och analyserar inte meningarna med avseende på syntaktisk 
fullständighet. Det finns alltså inga uppgifter om eventuella oregelbundna meningar i 
avhandlingen. 

Torvald Lindstedt (1927) har beskrivit tendenser i meningsbyggnaden vad gäller 
både skönlitteratur och sakprosa. Även om hans artikel skrevs för nästan 80 år sedan, 
är den med sin inriktning på just de oregelbundna meningarna högeligen intressant 
och relevant i förhållande till min egen undersökning, varför jag här redogör för 
innehållet i artikeln mer utförligt. Lindstedt ger exempel på sådana tendenser i 
meningsbyggnaden som enligt honom är utmärkande för det nya sättet att skriva 
jämfört med äldre språkskeden, som i högre grad var präglade av den latinsk-tyska 
kanslispråkliga perioden. Lindstedt beskriver tendenserna på följande sätt:  

 
De [tryckalstren] författas ofta av personer, som ha ringa vördnad för språkets 
hävdvunna konstlagar och som ej ha eller giva sig tid till att närmare tänka över den 
språkliga utformningen. Meningsbyggnaden präglas därför av en kamp mellan det rent 
talspråksmässiga och hävdvunna satsformer och satsförknippningar. Ett särskilt 
utmärkande drag i våra dagars prosa är det allt starkare sönderhackandet av 

                                                        
12 Makrosyntagm ”syntaktisk mening” är den term som använts framför allt vid analys av 
talspråket.  
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meningarna, vilket ger den ett nytt kynne. Därmed följa också nya uppgifter för 
forskningen och för språkvården. (1927 s. 1 f.) 
 

Lindstedt har en nyanserad inställning till de olika typer av ellipser eller 
meningsfragment som han ger exempel på. Han använder termen meningsfragment 
om de oregelbundna meningar som inte är tydliga ellipser, dvs. där man inte utifrån 
kontexten lätt kan supplera det ”utelämnade” satsledet. Exempel på ellipser är 
meningar där ett subjekt som är gemensamt för flera meningar utelämnas: ”Vi reste på 
tredje klass [...]. Fotograferade och ritade bondhus och landskap. Åkte ibland 12 
timmar […]” (1927 s. 7).  Sådana meningar sägs bli allt vanligare i skönlitteratur och i 
reseskildringar. 

Ett liknande fall är sådana meningar där ett överflödigt predikat utelämnas, ofta en 
kopula. Sådana exempel sägs vara särskilt vanliga hos författare i naturvetenskapliga 
ämnen, såsom Linné (”Stjärtpennorna voro ganska korta och hvita. Låren halfbara, 
benen blåaktiga, 2 à 3 gånger längre än stjärten.” s .8). 

Betydligt mer tveksamma fall av ellipser enligt Lindstedt är meningar som ger 
upphov till en ”rubrikstil”, där predikaten knappast kan suppleras av läsaren: ”Vidare 
genom oändligheten. Ett kloster ensamt; på kilometer däromkring inte en bostad […]” 
(s. 9). De kan ge upphov till en tröttande stil, menar han. I SAG behandlas också den 
här typen av meningar som ”Icke satsformade meningar” (kap. 39 § 32 f)), inte som 
ellipser.  

En annan meningstyp som Lindstedt inte heller bedömer vara en ellips är sådana 
meningar som inleds med ett Så el. Härav/Därav + nominalfras (Exempel: ”Dock 
finns det framstående författare, som rent av ge företräde åt dessa. Så Atterbom.” 
s. 10) eller Detta följt av en infinitivfras eller en prepositionsfras såsom i följande 
exempel: ”Detta under förutsättning att ni är en s.k. fruntimmerskarl”. (s. 10) 

Till meningsfragmenten räknar Lindstedt ”satsdelar och bisatser, vilka skrivas som 
särskilda meningar, såväl då de föregås av en koordinerande konjunktion som då de 
sakna sådan.” (s. 14) Exempel som anförs är appositioner, som genom att bilda en 
egen mening blir särskilt uppmärksammade. I regel finner Lindstedt denna tendens 
motiverad som i följande fall: ”Ett minne för livet blev säkert denna lilla stund 
framför hjältekonungens dräkt. Ett minne, som läraren sedan kunde bygga Gustav 
Adolfs levnadshistoria omkring.” (s. 20)  

Lindstedt menar att det är den talspråkliga dialogen som är förebild för tendensen 
att skriva sådana meningar som utgör en satsdel i föregående mening. I talspråket 
bygger de talande i en dialog på föregående replik vilket innebär att en del i 
sammanhanget givna satsdelar utelämnas. 

De s.k. lösa bisatserna är också, enligt Lindstedt, resultatet av en påverkan från 
talspråket. Ibland kan de komma direkt efter en fråga i texten, och är då helt 
motiverade som meningar: ”Och det betydde? Att problemet måste lösas av tidens två 
ekonomiska jättar: trusterna och fackföreningarna.” (s 19) Men Lindstedt ger också 
exempel på sådana ”lösa” bisatser som gör ett ”obehagligt” intryck på läsaren. Det är 
sådana adverbiella bisatser som kan verka förvirrande på grund av att man som läsare 
inte vet till vilken huvudsats de hör. Exempel på detta är följande meningar: ”Redan 
detta finner jag osmakligt och till och med oförsvarligt. När man tänker på de 
miljoner människor här i världen, som aldrig få äta sig mätta.” (s. 20). 

Som en särskild grupp behandlar Lindstedt de meningsfragment som inleds med 
konjunktion. ”De innehålla ofta moment som bortglömts så länge, att man ej kunnat 
inarbeta dem i meningen, och så ställas de helt enkelt efteråt. ” (s. 22). Förklaringen 
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verkar något krystad. Men det är intressant att notera att så många av de icke 
satsformade meningarna faktiskt inleds med Men eller Och. 

Lindstedt uttrycker sig rent av uppskattande till tendensen att använda sådana 
meningar som ovan beskrivits; i de flesta fall är de väl motiverade i kontexten, och en 
motsvarande ”fullständig” mening hade i många fall varit mindre lämplig i stilistiskt 
avseende. Därför är han kritisk mot de pedagogiska språkhandböcker som ensidigt tar 
avstånd från bruket av sådana oregelbundna meningar. Han har alltså samma 
inställning till fenomenet som de tidigare citerade Bagnell och Åkermalm. 

 
 

7. Resultat: Icke satsformade meningar i modern tidningsprosa 
Jag har i föregående avsnitt beskrivit utgångspunkterna för min indelning i kategorier 
och vilka dessa är. I det följande redovisar jag vilka olika typer av icke satsformade 
meningar och ellipser som finns i mitt tidningsmaterial.13 
I 7.1 redovisar jag meningarna med avseende på strukturen, i 7.2 med avseende på 
den textuella anknytningen, och i 7.3 redovisas för sig sådana meningar som kan 
analyseras som ett satsled som ingår i föregående mening, och som utan vidare hade 
kunnat inlemmas i föregående mening utan omformulering. Dessa meningar är en 
delmängd i de i 7.1 beskrivna meningarna. 

Det finns ingen absolut skiljelinje mellan de olika kategorierna, utan det är givetvis 
en bedömningssak i vilken utsträckning en viss mening bör tolkas som hörande till 
den ena eller andra kategorin. En mening som är ”fristående komplement” till 
föregående mening, kan samtidigt också ha en viss typ av semantisk anknytning som 
kan beskrivas i textlingvistiska termer. Jag har kallat alla meningar som utgör primära 
satsdelar och som utan vidare kan hakas på föregående sats, utan att denna blir 
omformulerad, fristående komplement. En del av dessa fristående komplement kan 
beskrivas som ”dubblerade satsdelar”. Dessa redovisas i 7.3.3. 
 
 

7.1 Icke satsformade meningar med avseende på strukturen 
Det är inte helt enkelt att försöka karakterisera de olika meningarna i syntaktiskt 
avseende. De exempel som finns är inte alltid jämförbara med dem som ges i SAG 
(kap. 39 och 42). Det finns givetvis också gränsfall mellan enledade och flerledade 
huvudsatsekvivalenter. Det är ibland svårt att avgöra om en viss fras är en bestämning 
till en nominalfras eller en självständig fras som motsvaras av en annan primär 
satsdel. Redovisningen nedan följer i stort SAG:s indelning i olika typer av meningar. 
Men utöver de exempel som ges där har jag också med kategorin ”Fristående 
bisatser” som är vanligt förekommande i materialet. Däremot har jag inga exempel på 
vokativfraser i mitt material. 
 

                                                        
13 Tidningarnas namn förkortas på sedvanligt sätt: AB = Aftonbladet, DN = Dagens Nyheter, 
GP = Göteborgs-Posten, Krbl = Kristianstadsbladet, SmT = Smålands-Tidningen, SvD = 
Svenska Dagbladet. 
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7.1.1 Interjektionsfraser 
Det här är en mycket ovanlig typ i mitt material, i synnerhet som jag inte räknat 
sådana meningar där interjektionerna ingår i komplexa meningar, t.ex. ”Ja, men då 
måste vi också se på andra liknande fall”. I kategorin interjektioner ingår också korta 
svarsord som ja, nej, jaså. Det finns endast en mening i materialet som utgörs av ett 
sådant svarsord, samt en mening som består av ett ljudhärmande ord (boom).  

(1) Kunze rapporterar att han efter palatskuppen mot honom i oktober 
1989, när inte en enda av politbyråns medlemmar rest sig till hans 
försvar, stängde in sig på sitt kontor, till synes oberörd skrev under 
några papper, och ringde sin fru och sade ”Vet du, jag är regelrätt 
lättad.” Nåja. (SvD 02-04-22)  

(2) Boom! Pocketboken har exploderat. (DN 02-02-27) 
 
7.1.2 Enledade huvudsatsekvivalenter  

Den största gruppen av enledade huvudsatsekvivalenter är de som består av 
nominalfraser med attribut (optionella led), inte sällan samordnade med andra 
nominalfraser (som i ex. 6-7). I många fall är de enledade huvudsatsekvivalenterna i 
materialet ganska långa meningar pga långa attributiva bestämningar. Här ges några 
olika exempel på huvudsatsekvivalenter bestående av nominalfraser (3-7), 
prepositionsfraser (8), participfraser (9), adverbfraser (10) och infinita verbfraser (11).  

(3) Vändningar som den legendariske och borgerligt inriktade 
centerledaren Thorbjörn Fälldin skulle kunnat stå bakom. (Krbl 01-02-
02) 

(4) Den starkes rätt. (SDS 01-04-18) 

(5) Personal med utbildning för uppgiften, som kan kallas in när det 
behövs. (GP 01-03-13) 

(6) En expansiv budget och en vikande konjunktur. (SDS 01-04-18) 
(7) Kapitalismens regler och alltings komplexitet. (Barn 2002:2) 

(8) På två sätt. (SvD 01-05-19) 
(9) Byggd på endera en klar presidentmakt eller en klar parlamentarisk 

makt. (SvD 02-05-05) 
(10) Inte längre. (SvD 02-03-10) 

(11) Hitta teknik som kompenserar deras eventuella brist på fysisk styrka. 
(SvD 02-03-10) 

De enledade huvudsatsekvivalenterna utgör den strukturellt sett största gruppen i 
materialet. Sammanlagt bedöms drygt 60 % av de icke satsformade meningarna i 
materialet vara enledade huvudsatsekvivalenter. I de fall de består av fraser som är 
utbyggda med bestämningar är de ganska långa meningar. 
 
7.1.3 Tvåledade huvudsatsekvivalenter 

De tvåledade huvudsatsekvivalenterna motsvaras i en fullständig huvudsats av två 
eller flera primära satsdelar. Utöver dessa kan det också finnas optionella led (som är 
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bestämningar till huvudorden). Det är inte alltid givet hur man ska skilja enledade 
huvudsatsekvivalenter med attribut från tvåledade huvudsatsekvivalenter.  

De tvåledade huvudsatsekvivalenterna i materialet består till stor del av 
adverbfraser + en annan fras (12-14). En annan stor grupp är de som består av 
nominalfrasen Detta + en prepositionsfras eller en bisats (15). I övrigt finns några 
enstaka exempel på t.ex. prepositionsfras + annan fras (16). 

 
(12) Inte lika klatschigt. (SmT 01-02-03) 

(13) Inte heller att låta politiker komma till tals. (SvD 02-04-30) 
(14) Inte så att Andersson heller här finner allt bättre förr. (SvD 02-05-13) 

(15) Detta trots att extra medel tillförts och ständiga budgetöverskridanden. 
(Krbl 01-02-09) 

(16) Av blicken, om inte annat. (SvD 02-04-26) 
 

7.1.4 Fristående bisatser 
Beteckningen icke satsformad mening är egentligen missvisande här. Bisatserna är ju 
fullständiga satser, som till skillnad från huvudsatserna ensamma inte uttrycker en 
talhandling (SAG kap. 37 § 1 s. 462). De fristående bisatserna är en ganska stor grupp 
i tidningsmaterialet – totalt 28 stycken. I de fall bisatserna kommer som ett svar på en 
fråga (som i ex. 20) ligger det nära till hands att se dem som ellipser.  

(17) Varvid Selma, svårt plågad av en (som hon själv i ett brev beskriver 
det) vilddjurslik svartsjuka, fick fungera som ”förkläde”. (SvD 02-05-
15) 

(18) Som vill ha en regering som omedelbart börjar genomföra Chiracs 
valprogram om skattesänkning (5 procent i brådrasket, före den 1 juli) 
och hårdare tag mot brottslighet och otrygghet. (SvD 02-05-05) 

(19) Efter att han efter många års kamp nått det erkännande för sin person 
och sin stat som yttrade sig i statsbesöket i Västtyskland? (SvD 02-04-
22) 

(20) Varför satte han kontrapunktiken högst […]? Därför att människan i 
alla tider sökt sig till det abstrakta, oorganiska geometriska och 
kristalliniska för att befria sig från sin livsångest. (SvD 02-02-02) 

 
7.1.5 Ellipser 

Följande fall är sådana som i SAG och annan språkvetenskaplig litteratur brukar 
bedömas vara ellipser. I dessa fall är det alltså möjligt att göra en ”unik supplering” av 
den satsdel som är utelämnad.  
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Subjektslösa meningar 
I samtliga meningar utom den sista nedan är det utelämnade subjektet det samma som 
i föregående mening. I den sista är det i stället ett ”expletivt pronomen” (SAG kap. 29 
§ 18 s. 53), det, som utelämnats. Det är alltså ett pronomen som egentligen saknar 
betydelse men har den syntaktiska funktionen att vara subjekt. 

Samtliga nedanstående meningar utom den sista förekommer i mer lättsamt skrivna 
reportage. I hela materialet finns 11 subjektslösa meningar, 2 av dessa finns i ledarna. 

(21) Vi var för anarkistiska och bångstyriga. Ville gå vår egen väg. (DN 
02-05-11) 

(22) Provringde ett i går, rätt in i det allra heligaste. (SvD 02-05-16) 

(23) Är längst och tyngst i laget och har det ostraffbara tröjnumret 21. 
(SvD 02-05-16) 

(24) Inte heller de senaste dagarnas konservativa försök att fokusera på 
”mjukare” frågor har slagit väl ut. Återstår bara att invänta förlusten. 
(DN 01-06-06) 

 

Finitlösa meningar 
Jag har bara funnit följande tre exempel på meningar som kan sägas sakna ett finit 
verb som är självklart i kontexten på så vis att det är detsamma som i föregående 
mening. I de flesta fall där ett finit verb saknas är det mer naturligt att tolka meningen 
som bestående av huvudsatsekvivalenter. 

(25) Studiecirklar blev en succé. Folkbildning en förutsättning för 
deltagande. (SmT 01-06-26) 

(26) 1996 såldes ungefär 2 miljoner pocket i Sverige. Förra året över 8 
miljoner. (DN  02-02-27) 

(27) Makens sjukdom är ena sidan, den andra är 14 månader gamle sonen 
René-Charles. Och ett nytt barn på väg, ett fem dagar gammalt 
embryo som befinner sig i New York. (SvD 02-02-25) 

 
Subjekt och finit verb utelämnade – infinita verbfraser 
Några meningar saknar både subjekt och finit verbform som i följande exempel: 

(28) Måste man också be om förlåtelse? Kanske rent av lämna tillbaka vad 
man tagit? (DN 02-04-04) 

(29) Gärna träffa frivilliga politiska överenskommelser och skriva politiska 
program tillsammans men inte avhända sig beslutanderätt. (DN 01-05-
05) 

I ex. 29 ovan är uttrycket snarast lexikaliserat – gärna + infinitivfras, följt av 
konjunktionen men + inte + infinitivfras. Den skulle alltså kunna ingå i de typer av 
fraser som behandlas i avsnitt 7.1.6 nedan. De utelämnade satsleden är ett subjekt och 
ett finit verb – i detta fall snarast det modala hjälpverbet vill: ”Man vill gärna vara 
med och bestämma men (man vill) inte låta andra ha inflytande i egna 
angelägenheter”.  
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Meningar där ”det är” är utelämnat 
Relativt vanliga (totalt 10 ex.) är sådana meningar som börjar med ett adjektiv som 
uttrycker en värdering och sedan följs av en bisats. Denna typ beskrivs i SAG på två 
olika ställen; dels som en typ av icke satsformiga meningar (kap. 39 § 38 g) s. 820), 
dels som en typ av ellips. Som ellips beskrivs den som ”ellips av anaforiskt eller 
expletivt subjekt (som fundament) + finit betydelsesvagt verb” (kap. 43 § 16 s. 966).  

(30) I den allmänna upprördheten riskerar svenska hjärtefrågor, främst 
utvidgningen, att gå förlorade. Bäst att ligga lågt. (DN 01-03-08) 

(31) Bättre att i stället utnyttja unionen på områden där överstatligheten 
bevisligen ger resultatet, inte minst inom miljöområdet. (DN 01-05-
23)  

(32) Sorgligt bara att så många svenskar förstår att ändra attityd till 
invandrarna först när läget börjar bli akut. (GP 01-07-12) 

(33) Onekligen något av historiens ironi att den man som många förknippat 
med den nuvarande röran och figurerat i flera korruptionsaffärer nu 
blir den som konfronteras med nödvändigheten av genomgripande 
förändringar. (SvD 02-05-05) 

Adjektiven skulle vara predikativ i fullständiga meningar. De här uttrycken uppfattas 
nog av de flesta språkbrukare som stilistiskt acceptabla och till och med lika naturliga 
som den motsvarande fullständiga meningen. Ellipsen i den sista meningen ovan, som 
inleds av ett satsadverb, är dock inte lika väl etablerad i språket. De flesta av sådana 
meningar finns i ledarna. I SAG, (kap. 43 § 16 s. 967) betecknas dessa typer som 
gränsfall till de icke satsformade meningarna.  
 

7.1.6 Lexikaliserade fraser utan subjekt och predikat 
De lexikaliserade fraserna har blivit så väl etablerade i språket att de bara används i 
den förkortade formen. I SAG exemplifieras sådana uttryck som typer av icke 
satsformade meningar (kap. 39 § 43.5 och not 2 s. 824 f.). Det finns många sådana 
uttryck i vårt språk, i detta material har jag funnit 19 exempel, varav några är 
följande:  

(34) Vid det här laget, skrev Benenson, känner läsaren en obehaglig 
maktlöshet. Men tänk om dessa känslor av äckel runt om i världen 
kunde bli till handling, då skulle något stort kunna ske. Sagt och gjort. 
Benenson hade tillsammans med likasinnade personer satt upp ett 
kontor i London redan innan han startade sin kampanj.(DN 01-05-28) 

(35) Kristina Axén Olin har stundtals uppvisat olyckliga tendenser till 
ideologiska låsningar. En gång privatisering, alltid privatisering. (DN 
01-04-12) 

(36) Dess uppgift är att göra smärta till vemod. Så ock här. (SvD 02-04-20)  
(37) Sverige har ingenting att vinna på en anpasslingsstrategi. Tvärtom! 

(DN 01-03-08) 
(38) Schröders version innehåller också en annan ansvarsfördelning, de 

tunga jordbruks- och regionalstöden flyttas bort från EU och blir 
nationella angelägenheter. Var sak på sin nivå. (DN 01-05-05) 



Språk och stil 14 (2004) under utgivning 

 22 

Som framgår av exemplen är en del av dessa fraser att jämföra med ordspråk eller 
idiom, där enstaka ord kan bytas ut efter behov. Uttrycket i 35 kan t.ex. användas med 
andra nominalfraser, t.ex. ”En gång spelare, alltid spelare”. Ex. 38 påminner om 
uttrycket ”Var sak på sin plats” som här alltså travesterats något.   

 
 

7.2 Icke satsformade meningar med avseende på deras textuella 
anknytning  
7.2.1 Upprepning, modifierad upprepning och variation 

Denna typ av icke satsformade meningar innebär att ett ord i föregående mening blir 
upprepat i exakt samma form (39-40) eller modifierat, så att t.ex. ett verb eller 
adjektiv i föregående mening är ersatt med ett substantiv av samma morfem i den icke 
satsformade meningen (41-42). Det kan också bli varierat med ett synonymt uttryck 
(43). I de flesta fall är meningarna nominalfraser. Sådana nominalfraser brukar 
analyseras som lösa appositioner (SAG kap. 39 § 32 d) s. 811). Men det kan också 
vara adjektivfraser (44) eller prepositioner (45), som blir upprepade. Jag har totalt 
funnit 47 exempel på sådana meningar, de allra flesta i kulturartiklarna (se tabell 2). 

(39) En biografi bidrar kanske inte så mycket till en djupare förståelse av 
Karl XI:s komplicerade personlighet, men lyfter på ett förtjänstfullt 
sätt fram den roll som den unge Karl hade att spela som monark. En 
roll som både begränsade och gav rum för hans agerande. (SvD 02-
01-14) 

(40) Medlemmar ur banden Bikini Kill och Bratmobile startade fanzinet 
Riot Grrrl. Ett fanzine som de kopierade upp på nätterna hos en 
senator som Bratmobiles trummis Molly Neuman jobbade för. (SvD 
02-04-19) 

(41) Tanzanierna såg på mig och skrattade stort. Det där typiska skrattet 
som avväpnar och gör de djupaste funderingar till något alldagligt 
enkelt, vänder hela kakan upp och ner. (Barn 2002:2) 

(42) Oavsett inkomst bör man vara stark om man ska orka vara sjuk. 
Särskilt om sjukdomen är svårare, mer långvarig, diffusare och mer 
oförutsebar än influensa. (Exp 01-04-16)   

(43) Damernas paradis som förändrade inköp till att bli shopping och 
tidsfördriv i de mer välbärgade kretsarna. En underhållning som 
fortsätter i vida kretsar men under nya premisser. (SvD 02-01-13) 

(44) För några månader sedan avslutades Ernst Josephsonutställningen på 
Waldemarsudde, en oförglömlig manifestation av ett av svensk konsts 
stora snillen. Oförglömlig också genom den förnämliga 
katalogboken, författad av Waldemarsuddes chef, Hans Henrik 
Brummer. (SvD 02-05-11) 

(45) Så med ett sakligt ”ingenting hade varit annorlunda om inte jag hade 
varit här” beslutar hon sig efter en vecka att resa hem igen. Hem till 
den inskränkta fiskebyn. Till det kärva landskapet. Till sitt barn. Till 
det liv som trots allt är hennes. (SvD 02-02-18) 
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Sådana här meningar förekommer ganska ofta hos professionella skribenter. De ingår 
i en medvetet utmejslad stil. Både Westman (1974 s. 53) och Lindstedt (1927 s. 14 f.) 
ger exempel på den här typen av icke satsformade meningar. Den framhäver i regel 
remat i föregående mening och det verkar motiverat att låta denna upprepning i exakt, 
modifierad eller varierad form bilda en egen grafisk mening. Som framgår av 
exemplen ovan är dessa meningar inte korta, ofta är de lika långa som normala 
huvudsatser.  

Det utmärkande för de mest lyckade meningarna av detta slag är att huvudorden i 
dem tematiserar remat (det som framställs som nytt) i föregående mening, och 
normalt är remat den sista nominalfrasen i föregående mening. När det inte är så, utan 
huvudordet i stället anknyter till en fras som står långt från slutet, inte är rema, i 
föregående sats, blir sambandet otydligare. I t.ex. följande fall är sambandet inte lika 
tydligt mellan den icke satsformade meningen och den föregående meningen. Remat i 
föregående mening är ”en estetisk och ideologisk länk”, men huvudordet i följande 
mening är ”ett verk” som är ett överordnat begrepp (hyperonym) till ”opera”: 

 
(46) I dennes sista opera ”Parsifal” (1882) hade man också en estetisk och 

ideologisk länk. Ett verk som med sitt försoningstema och sin 
långfredagssymbolik närmar sig den katolska barockens teatralitet. 
(DN 02-03-28) 

 
7.2.2 Preciserande eller förstärkande tillägg/exempel 

De preciserande eller förstärkande tilläggen eller exemplen ger tilläggsinformation till 
en fras i föregående mening eller också hela föregående menings innehåll. Det finns 
inte en morfematisk likhet med den fras som det är ett slags bestämning till. Det är 
också här ett slags appositioner. Strukturellt är dessa typer av icke satsformade 
meningar ganska olikartade: det kan vara nominalfraser (47-48), adjektivfraser (49) 
men också bisatser (50). Det här är en vanlig typ i framför allt kulturartiklarna, och 
finns också exemplifierad hos t.ex. Lindstedt (1927 s. 14 f.). De ord som i den 
föregående meningen blir preciserade eller exemplifierade är markerade med fet stil. 

(47) Han talar om att ”molltendenser och melankolisk metodik” i Benny 
Anderssons musik faktiskt märks redan i ”Sunny Girl”. Hep Stars hit 
från 1966. (DN 02-03-10) 

(48) Staden ligger vackert belägen på den del av italienska rivieran som 
brukar kallas Riviera del fiori. En blomsterprunkande kuststräcka 
med höga berg, långa stränder och skönt bedagade turistorter. (SvD 
02-04-03) 

(49) För många ter sig EU-ministrarnas möten i stängda mässhallar, 
skyddade av poliskedjor, som medeltida borgar. Ogenomträngliga, 
mystiska, maktfullkomliga. (DN 01-06-18) 

(50) Holst har tidigare skrivit den bästsäljande trilogin om tevejournalisten 
Therese Skårup, underhållning i den lättare genren för damer i 
karriären, som förutom att den var lättläst och tilltalande förpackad 
också i förbifarten tangerade sociala problem. Som att danska 
kvinnor tjänar ungefär tjugo procent mindre än danska män. Som att 
danska kvinnor fortfarande har ansvar för barnens vård [...]. Som att 
danska män fortfarande i hög grad betraktar kvinnor som 
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bruksföremål, vars existens rättfärdigas av deras sexighet och 
husmorstalanger – det är ingen slump att det i Danmark fortfarande 
ofta sätts likhetstecken mellan sexuell frigjordhet (det vill säga 
tillgänglighet) och jämställdhet. (DN 02-03-26) 

Meningar som 50 ovan (och 45 i föregående avsnitt) är utmärkta exempel på hopning, 
dvs. en avsedd upprepning från skribentens sida. Sådana typer av meningar 
förekommer främst i kulturartiklarna, som ofta har ett ganska sofistikerat språk med 
stilistiska drag som man också finner i skönlitteratur. 

Ett annat exempel på hur man preciserar ett påstående i föregående mening är de 
meningar som börjar med Inte…., som i följande exempel: 

 
(51) Men det är ingen struntsak hur rikets formaliteter hanteras. Inte för 

den som håller på likhet inför lagen. (SvD 01-02-04) 
(52) Internationella historikerkonferenser är inget nytt under solen, lika lite 

som muntlig historia eller kontrafaktiska hypoteser. Inte heller att låta 
politiker komma till tals. (SvD 02-04-30) 

(53) Även om den skandinaviska kvinnorörelsen hämtade mycket idéer 
från den franska – aktioner; protestmöten, manifestationer – känns vår 
feminism annorlunda. Mer robust, och enklare. Inte fullt så 
intellektuell. (Exp 02-05-12) 

 
7.2.3 Sammanfattande omdöme/slutsats 

I ganska många fall uttrycker de icke satsformade meningarna en slutsats av det som 
sagts i föregående mening eller utgör ett slags sammanfattning av delar av eller hela 
meningen. Detta markeras i många fall av satskonnektivet alltså. Den här typen av 
meningar är relativt vanliga i ledare. 

(54) Men där finns också viljan att bryta segregation, få människor att växa 
och se till de sämst ställda. En tyngdpunktsförskjutning mot mitten 
alltså. (SmT 01-02-03) 

(55) Det är direkt mot bankerna och deras bristande service 
Konkurrensverket bör rikta sin strålkastare. Alltså fokus på girigheten 
snarare än girot. (SmT 01-02-15) 

(56) Socialminister Lars Engqvist avfärdade Hedborgs försäkring som ”ett 
sällsynt korkat förslag”. Ett bevis, så gott som något, för att det ligger 
någonting i förslaget. (SvD 01-02-25) 

(57) Ett tecken på detta är för övrigt att den i Sverige nya och – enligt 
media – heta organisationen Attack inte har mer än drygt fyra tusen 
medlemmar. Ingen större tillströmning alltså. (SmT 01-06-26) 

(58) För en vecka sedan avslöjades dopningsskandalen vid skid-VM i 
Lahtis. Minst sex deltagare intog förbjudna medel för att höja sin 
prestationsförmåga och vinna fördelar framför konkurrenterna. Fusk 
alltså. (DN 01-03-04) 

 



Språk och stil 14 (2004) under utgivning 

 25 

7.2.4 Syftning 
Meningar som syftar tillbaka på innehållet i hela den föregående meningen med de 
anaforiska pronomenen detta, något eller de relativa pronomenen vilket, varvid, varpå 
är en av de vanligaste typerna av icke satsformade meningar. Sådana 
huvudsatsekvivalenter som inleds med detta ingår enl SAG ”vanligen i en 
resonerande framställning eller åtminstone som ett resonerande led i en 
framställning.”. Konstruktionen är utmärkande för skriftspråket. (kap. 39 § 43.3 
s. 823). Meningar som inleds med vilket, varvid, varpå beskrivs i SAG som 
appositionella relativsatser. Även dessa är utmärkande för skriftspråket och formellt 
talspråk (kap. 37 § 37 s. 513). 

(59) Det är inga överord, betydelsen för Wallenbergsfären av det sätt som 
Percy Barnevik lämnade sitt livsverk ABB kan knappast överskattas. 
Detta av två skäl. (DN 02-03-10) 

(60) Sådant lättsinne ses med oblida ögon av Kristianstads skattebetalare, 
även av dem som röstat fram Kristiansson och hans svåmp. Något att 
tänka på så här i halvtid. (Krbl 01-02-02) 

(61) Enligt Skolverket är ett svar dåliga relationer och brist på respekt 
mellan lärare och elever. Något som stundom resulterar i regelrätta 
konflikter och i värsta fall att skolor tillfälligt stängs. (SvD 01-05-06) 

(62) För honom är litteraturen varken bekännelser eller ideologiska 
manifestationer, utan artefakter, konsthantverk, medvetet skapade 
anti-verk mot det givna. Vilket dock ej utesluter en smula hjärta, även 
om det i hans böcker kan vara rätt svårt att höra det klappa. (SvD 02-
03-25) 

(63) Enligt dem börjar den med att experter försöker debattera 
narkotikapolitiken. Varpå intresseorganisationerna snabbt avkräver 
politikerna nya restriktioner. Varpå politikerna antingen försöker 
undvika ämnet (de på vänsterkanten) eller försöker vinna 
väljarsympatier genom att skärpa sina lag-och-ordning-profiler (de 
på högerkanten). (DN 02-04-07) 

 
Även denna typ av meningar framstår för det allra mesta som motiverade i kontexten. 
Innehållet i meningarna uttrycker ofta en förklaring eller slutsats, och ligger alltså 
semantiskt nära föregående typ. Det är inte ovanligt att man hopar liknande meningar 
av samma slag efter varandra såsom i ex. 63. 
 

7.2.5 Reservation mot tidigare påstående  
Ett effektfullt sätt att ifrågasätta eller reservera sig mot sanningshalten i det som sagts 
i en meningar att börja den följande meningen med Men, Men inte, Bara om eller 
Dock (ej) som i följande exempel. Även fraser inledda med prepositionen utom 
uttrycker en reservation (ex. 68 nedan). Sådana meningar är vanliga i alla typer av 
tidningsartiklar. 

(64) I många avseenden är USA valfrihetens förlovade land. Dock ej när 
det gäller grundskolan. (SvD 01-06-09) 
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(65) Att anmälningarna ökar kan alltså paradoxalt nog vara ett gott tecken. 
Men bara under förutsättning att de leder någonvart. (SmT 01-05-29) 

(66) Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Men inte överallt. 
(AB 01-06-25) 

(67) Han kan själv dansa tango. Fast inte så bra. (SvD 02-03-10) 
(68) Alla turistorter är anlagda på femtiotalet. Utom Nessbar som 

grundades av grekerna under antiken. (SvD 02-05-23) 
 

7.2.6 Association  
De exempel som beskrivs som en typ av association i förhållande till föregående 
meningar är en oenhetlig grupp: associationerna kan vara mer eller mindre naturliga. 
Som naturliga kan de t.ex. ses när de uttrycker en typ av orsak-verkan-samband (ex. 
72), eller när nominalfraser som hör till samma semantiska sfär radas upp efter 
varandra. Ibland är anknytningen till föregående mening långt ifrån självklar, vilket 
ställer höga krav på läsaren att tolka meningen rätt. Läsaren måste dela skribentens 
referensramar för att förstå sambanden. I ex. 73 är det inte självklart hur man ska 
tolka ”jordanden” i förhållande till ”den nordiska folktonen” som är rema i föregående 
mening. 

(69) Det är numera likadant vid nästan varje internationellt möte av rang. 
Tiotusentals demonstranter och ungdomar som brukar våld mot 
egendom och person. (Exp 01-06-21) 

(70) Några få människor kan nu bli mycket rika, som Marat, medan andra 
får det svårt. Kapitalismens regler och alltings komplexitet. Olika 
systems fram och baksidor. (Barn 200:2) 

(71) Den extra stöttåliga mobiltelefonen ringer. Nytt uppdrag från 
sambandscentralen. (SvD 02-04-05) 

(72) Köttbrist hotar. Prischock på kött. (DN 01-03-08) 
(73) Det var den nordiska folktonen han önskade fånga. Jordanden. (Exp 

02-05-12) 
(74) Jag bläddrar i den oskyldiga beslagtagna tidningen och känner igen de 

egna barnens skoltidningar, som vi föräldrar köpte och sparade i 
bokhyllan. De första försöken att distribuera orden, få det präntade 
tryckt i ansatser till riktig tidning. (Barn 2002:3) 

Den associativa anknytningen är vanligast förekommande i kulturartiklarna, och 
särskilt i reportagen, där de ibland hopas efter varandra på ett sätt som påminner om 
mer skönlitterära texter (SAG kap. 39 § 32 f) s. 812). 
 
7.2.7 Jämförelse 

Exemplen på jämförelse inleds med som eller lika. De är få och förekommer mest i 
kulturartiklarna. 

(75) Så kan språket göra det alldagliga till något förunderligt, och det 
sällsamma till något handgripligt. Precis som livet självt. (SvD 02-02-
18) 
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(76) Gladreggae! Det är ju ett hån! Som att tala om gladblues. (DN 02-05-
11) 

(77) Är längst och tyngst i laget och har det ostraffbara tröjnumret 21. Som 
Peter Forsberg. (SvD 02-05-16) 

(78) ”På tröskeln till mänsklighetens bästa tid” är den klatschiga titeln. På 
programmets omslag ses glada människor på vad som ser ut att vara 
en halvfärdig betongbro. Inte lika klatschigt. (SmT 01-02-03) 

 

7.2.8 Replikformade meningar 
Svar till frågor som ställts i föregående mening.  
I de flesta grammatiker, såsom SAG, beskrivs repliker i en dialog som elliptiska. Men 
man lämnar också öppet för annan kategorisering: ”I replikskiften kan en talare 
reagera på ett föregående yttrande med en fras som med stöd av den föregående 
kontexten skulle kunna kompletteras till en finit huvudsats. Här liksom i många andra 
fall av möjlig ellips behöver den icke satsformade repliken inte förstås som en ellips 
av en sats utan kan lika väl uppfattas som en icke-elliptisk huvudsatsekvivalent” (kap. 
43 § 18 s. 968). Ett svar i form av en fullständig mening verkar oftast överdrivet 
pedantiskt. I många fall vore det till och med svårt att parafrasera med en fullständig 
mening. 

(79) Hur lever då idéprogrammet upp till det högt ställda målet? Sådär. 
(SmT 01-02-03) 

(80) Ett feministiskt triumvirat mot inskränkt gubbvälde? Gärna det. 
(DN 01-03-08) 

(81) Men är det tillräckligt bra? Knappast. (SmT 01-05-29) 

(82) När regeringen vitt och brett skryter om de svenska 
arbetsmarknadspolitiska framgångarna under de senaste åren kan man 
ställa motfrågan vad dessa framgångar egentligen består av? Att 
personer som tidigare var öppet arbetslösa nu är sjukskrivna, 
förtidspensionerade eller ”åtgärdade”? (SvD 01-03-24) 

(83) Varför satte han kontrapunktiken högst av alla konstformer men 
avskydde operan (varmed musiken enligt honom ”tog avsked från 
medeltiden”)? Därför att människan i alla tider sökt sig till det 
abstrakta, oorganiska genometriska och kristalliniska för att befria sig 
från sin livsångest. (SvD 02-02-02) 

 
I ex. 82 är meningen utformad som en att-sats som representerar ett tänkbart svar till 
frågan i föregående mening. Frågetecknet markerar det dubiösa i detta svar. 

 

Frågor i anslutning till föregående mening 
De frågor som det här gäller är inte frågor i intervjuartiklar, utan frågor i ledare eller 
kulturartiklar där skribenten ifråga använder frågan som ett retoriskt medel att 
fokusera något.  

(84) Riksdagens talman får sin post efter lång karriär som folkvald och för 
en begränsad tid. Men kungen? (DN 01-02-18) 
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(85) Utvecklingen går därhän och svenska banker dras med i den – som 
uppköpare eller uppköpta. Och konkurrensen? (DN 01-02-23) 

(86) Är ”kunskap” och ”bildning” olika saker, som står i konflikt med 
varandra? Och vadå ”demokratiseringsuppdraget”? (SmT 01-05-17) 

(87) Det skulle dröja ytterligare tre decennier innan Van Gogh blev 
verkligt het på konstmarknaden. Och Gauguin? (SvD 02-04-13) 

 
I det näst sista exemplet (86) är meningen utformad som en s.k. ekofråga (SAG kap. 
37 § 45 anm. 2 s. 828) som enligt SAG hör hemma i vardagligt talspråk. Språket i 
ledarna och de politiska kolumnerna är betydligt ledigare än man föreställer sig, och 
med tanke på hur de beskrivs i många tidningsundersökningar (t.ex. Grahn 1962 och 
Strand 1984). Värt att notera är att samtliga dessa meningar inleds med 
konjunktionerna och och men. Detta är något som överlag är vanligt i de icke 
satsformade meningarna (se 7.3.4). 
 
Utrop eller värderande omdöme på föregående mening 

Korta utropssatser av typ Usch!, Fy! eller Suveränt! (interjektioner) förekommer inte i 
tidningsartiklarna, på något undantag när (ex. 88 nedan). Däremot finns några 
värderande omdömen som består av en prepositionsfras (ex. 89) eller adjektivfraser 
med följande bestämningar (ex. 90-91). 

(88) Likt scener hämtade ur en bättre detektivroman ”spåras” just den 
aktuella kons kött upp, och återfinns i styckad och mald form i 
Stockholm och Helsingborg. Fenomenalt! (SmT 01-02-27) 

(89) De är nu lurade och besvikna. Med rätta. (SvD 01-06-09) 

(90) Länge blev jag sedan sittande i biblioteket med floror i travar och 
botaniska tidskrifter. Så besynnerligt alltsammans, nästan som en 
intrig ur en historisk roman. (SvD 02-04-09) 

(91) Nu är det mellan dessa två som extatiska brev utväxlas… Så underbart 
för Selma Lagerlöf! (SvD 02-05-15) 

 

 

7.3 Fristående komplement till föregående meningar 
Termen fristående komplement används här som en sammanfattande beteckning för 
alla de meningar som består av satsled som syntaktiskt kan tolkas som ingående i 
föregående mening. Om det inte är fråga om okunnighet om normerna för 
skriftspråkets syntax kan man utgå från att skribenten ifråga vill ge innehållet i denna 
fristående satsled särskild uppmärksamhet, som det annars inte hade fått. En sparsam 
och väl genomtänkt användning av sådana fristående satsdelar är ett stilistiskt medel 
att framhäva innehållet i satsledet, men om det är många sådana fragmentariska 
meningar i en text, i tät följd, går denna stilistiska effekt om intet. En sådan stil 
verkar, som Lindstedt säger (1927 s. 9) tröttande och effektsökande. Det finns också 
andra faktorer som är avgörande för hur pass väl motiverade de fristående satsdelarna 
är. Ibland är det svårt att se hur meningarna på ett naturligt sätt anknyter till det 
överordnade verbet i föregående mening.  
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De typer av komplement som jag ger exempel på är attributiva relativa bisatser, 
adverbial (som består av bisatser eller andra adverbial), objekt eller predikativ. En 
”tvärgrupp” som kan bestå av alla olika typer av komplement är de samordnade 
satsdelarna. Jag har funnit det motiverat att något uppehålla mig vid de många 
exempel på icke satsformade meningar som inleds med en samordnande konjunktion. 
Överlag gäller för dessa typer av icke satsformade meningar att de nästan uteslutande 
finns i kulturartiklar, framför allt reportage. När de förekommer ofta i en och samma 
artikel får man intrycket att de snarast efterliknar talspråket. Man återger tankar eller 
kaskader av ord som de kommer från en viss person som intervjuas. De fristående 
komplementen är mycket vanliga i framför allt reportagen, och är 95 till antalet.  
 
7.3.1 Meningar som utgörs av attributiva relativa bisatser 

De icke satsformade meningar som utgörs av attributiva relativsatser är inledda med 
som. Denna typ av meningar har jag mest funnit i lättsamma kulturartiklar såsom 
intervjuer och reportage, mycket sällan i ledare eller i de ”tyngre” kulturartiklarna.  

(92) Det finns de, och de tycks ha presidentens öra, som kräver en rivstart. 
Som vill ha en regering som omedelbart börjar genomföra Chiracs 
valprogram om skattesänkning (5 procent i brådrasket, före den 1 juli) 
och hårdare tag mot brottslighet och otrygghet. (SvD 02-05-05) 

(93) För regissören Peter Stein, länge teaterchef för berlinska Schaubühne, 
som under senare år med etisk hängivelse försökt precisera vad opera 
är till skillnad från teater. Och som falskförklarat begreppet 
”musikteater” utifrån att operan till sist alltid lyder musikens och inte 
dramatikens teckendomäner. (DN 02-03-28) 

(94) Så blir det så egendomligt att jag av hela denna bok av kloka, sorgsna, 
lyriska, sakliga kommentarer till verkligheten, mest kommer att 
minnas denna, som tycks yttra sig till hälften mot sin vilja och berätta 
om en vardag som ingen stil kan försköna. Som, i en bok som är en 
hyllning till individualiteten och människans förmåga att genom 
språket ge mening åt sin omgivning, berättar om en omgivning som 
skoningslöst krossar både mening och individualitet. (SvD 02-05-04) 

 
Som framgår är det genomgående så att de attributiva relativsatser som bildar egna 
grafiska meningar också är en andra samordnad relativsats. Man kan givetvis tolka 
denna tendens som en önskan att förkorta den annars mycket långa meningen, lika 
mycket som en önskan att framhäva innehållet i satsen. I vissa fall kommer den 
relativa bisatsen så långt ifrån sitt korrelat (ex. 93) att man som läsare tvingas gå 
tillbaka i texten för att aktualisera detta. Detta kan givetvis göra meningen mer 
krävande att läsa.  
 
7.3.2 Meningar som är adverbiella komplement 
De adverbiella komplement som utgör icke satsformade meningar kan syntaktiskt 
analyseras som fria adverbial (SAG kap. 20 § 35 s. 450) i föregående mening. I 
många fall är det korta satsadverbial. I sådana fall framstår meningarna som en 
eftertänksam kommentar eller värdering av den föregående satsens innehåll. Men det 
kan också vara andra sorts adverbial, till exempel kausala bisatser. I samtliga fall hade 
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det varit möjligt att utan omformulering av föregående mening inlemma den på slutet 
i föregående mening i stället för att låta den bilda en egen grafisk mening. 

(95) Detta kan säkert också bli bra, men frågan vi ställer oss i dag är om 
det finns någon politiskt ansvarig som har koll på vad som kan hända 
mellan ungdomar i förorten och på stan i kväll? Efter klockan sex.                     
(SvD 01-04-07) 

(96) Kommunistiska partiet vann valet i maj. Igen. (Barn 2002:2) 
(97) Den 6 juni blir en viktig dag för nationen. På två sätt. (SvD 01-05-19) 

(98) Skönhet, handlade det om. I skrift och i tanke. (Exp 02-05-12) 
(99) Hon har själv berättat om samma förhållande tidigare. I en serie.    

(DN 02-05-08) 
(100) Jag är en ”doer”, en som gör saker. Hela tiden. (SvD 02-03-10) 

(101) Vårt möte i en öde foajé på Dansens hus börjar lika motsägelsefullt. 
Eftersom jag, i ärlighetens namn, inte är speciellt insatt i samtida dans 
och han helst inte vill tala om den. (SvD 02-03-10) 

Ett alternativt synsätt vore att se ovanstående meningar som ellipser, där man 
supplerar med föregående menings subjekt och finita verb samt andra nödvändiga 
satsled, men det är betydligt mer långsökt än i de vanliga ellipserna som redovisats 
tidigare. Det framstår inte som ett stilistiskt lyckat eller trovärdigt alternativ att 
upprepa de subjekt och predikat som föregående mening innehåller: Kommunistiska 
partiet vann valet i maj. Det vann igen/Den 6 juni blir en viktig dag för nationen. Det 
blir det på två sätt. Adverbialen blir onekligen mer fokuserade genom att bilda egna 
meningar.  
 

7.3.3 Meningar som utgör dubblerade subjekt, objekt eller andra satsled  
De icke satsformade meningar som kan analyseras som efterställda objekt eller 
predikativ i föregående meningar kan sägas vara dubblerade satsled. De liknar sådana 
typer av fraser som i SAG benämns annex (kap. 36 s. 438 ff.), på så vis att de liksom 
dessa motsvaras av ett satsled i ”den inre satsen”, dvs. i detta fall den föregående 
meningen, men till skillnad från sådana annex som beskrivs i SAG motsvaras de i 
dessa meningar inte av ett pronomen i den föregående satsen. Det är i stället 
nominalfraser som i den icke satsformade meningen blir uttryckta med en annan fras: 
en bisats eller en annan nominalfras.   

Det är alltså inte så att dessa fristående komplement är det enda objektet eller 
predikativet till det överordnade verbet. Meningar som de följande finns inte i 
materialet: Jag förklarade. Hur de skulle göra./Han verkade. Glad och optimistisk. 
Däremot finns meningar som är av följande typ: Jag förklarade reglerna. Hur de 
skulle göra./Han verkade tillfreds med situationen. Glad. Substantivet reglerna är 
direkt objekt i den syntaktiska meningen och den följande bisatsen kan analyseras 
som ett extra objekt, ett dubblerat objekt. På samma sätt är adjektivfrasen tillfreds 
med situationen predikativ i den föregående meningen, och den följande 
adjektivfrasen som bildar en egen grafisk mening kan tolkas som ett extra predikativ, 
ett dubblerat predikativ. Men förutom objekt (102-104) och predikativ (105) kan det 
också vara fråga om ”dubbla” subjekt (106), eller en attributiv prepositionsfras (107). 
Jag har markerat hur meningarna ansluter sig till den överordnade frasen i 
vinkelparenteserna. 
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(102) Kenneth Kvarnström ska visa en pyttebit av sitt arbete. Hur han lär 

dansare känna och förskjuta kroppens tyngdpunkt. (SvD 02-03-10) 
[..ska visa hur han lär..] 

(103) Jag bor ganska isolerat och jag vill kunna kontrollera fakta. Att saker 
och ting är rätt och korrekt stavade. (DN 02-04-01) [… kontrollera att 
saker och ting..] 

(104) Vi går igenom tankarna kring vilket barn man kan tänka sig att ta 
emot, varför, varför inte. Hur vi har det med vår ursprungsfamilj, hur 
omgivningen ser på att vi ska adoptera som ensamstående. Frågor som 
kan komma från barnet när det blir äldre och hur vi tänker kring det.. 
(SvD 02-05-29) [Vi går igenom hur vi har../frågor som kan komma ] 

(105) Mycket har skrivits om svensk rasbiologi, om skallmätare, 
steriliseringar och herrefolksdrömmar, men nästan alltid ter sig 
perioden främmande och absurd, som en avlägsen skamfläck till 
vilken anständiga författare förhåller sig med upplyst avsmak och 
kyla. Avståndstagande. (SvD 02-04-09) [förhåller sig 
avståndstagande] 

(106) Visst vore det roligt att träffa en man så småningom, men Linnea 
kommer i första hand. Vad som är bra för henne. (SvD 02-05-29) 
[Vad som är bra för henne kommer i första hand] 

(107) Det är klart att den svarta bok som han fyller inför en ny koreografi är 
full med tankar om vad han vill gestalta på scen. Om vad hans 
dansare ska illustrera med sina kroppar. (SvD 02-03-10) [full med 
tankar om vad hans dansare ska…] 

Den här typen av meningar är mest utmärkande för kulturartiklar, och i all synnerhet 
reportagen. I de flesta fall står de komplementära satsleden nära den överordnade 
verbfrasen eller nominalfrasen, det är således lätt som läsare att supplera de icke 
satsformade meningarna med de underförstådda överordnade verbfraserna eller 
nominalfraserna. Det är dock inte alltid så. I t.ex. följande meningar är sambandet 
med den överordnade frasen betydligt mer oklart, pga. avståndet mellan denna och 
den icke satsformade meningen. (Den överordnade nominalfrasen eller verbfrasen är 
markerad med fet stil i exemplen nedan.) 
 

(108) Mats, som jobbat på störningsjouren mycket längre än Folke; drar 
urbana rövarhistorier om galna vakthundar, brutala Vit Makt-fester i 
Jakobsberg, och om de årliga leveranser av drogen kat som sägs fylla 
innergårdarna i de norra förorterna med idisslande pundare. Och om 
lägenheter där polisen fått komma och bryta upp ytterdörren och gräva 
fram narkomaner under berg av sopor. (SvD 02-04-05) 

(109) Boken handlar om längtan efter att bli sedd och känd och känslorna 
av tomhet och ytlighet som följer med. Om att vara sig själv hemma 
hos föräldrarna i Norrland och bli helt besatt av att skaffa den korrekta 
axelremsväskan så fort man landar, tillbaka i Stockholm.  (DN 02-05-
08) 

(110) Frågan är dock om inte dagbokens långsiktiga effekt på romanen är 
mer subtil och djupverkande: den lät nämligen prosan vänja sig vid att 
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syssla med vardagliga bekymmer i stället för med Fedra och 
Andromache. JA, KANSKE ÄVEN POESIN. (SvD 02-05-04)  

 
7.3.3 Meningar som består av samordnade satsled 
Samordnade verbfraser 
En vanlig typ av ofullständiga meningar i de mer lättsamma kulturartiklarna såsom 
intervjuer och familjära reportage är sådana icke satsformade meningar som består av 
fraser inledda av en konjunktion – och, men och eller. Konjunktionen kan sägas 
signalera att den följande icke satsformade meningens innehåll är särskilt värt att 
uppmärksamma, inte ska förbises som ett av flera samordnade objekt, predikativ eller 
en av flera verbfraser. De samordnade verbfraserna är ovanligare och verkar enligt 
min bedömning mer sökta som icke satsformade meningar än andra fraser. Ibland är 
det en infinitivfras, ibland en finit verbfras utan subjekt.  

(111) Här är en man som har 15 galopphästar eller så i sitt stall och som kan 
köpa vacker svensk konst att inspireras av i sitt hem. Eller donera till 
Nationalmuseum, som han gjorde med Elsa Beskows ”Mors lilla Olle” 
på inrådan av sin hustru Mona Nörklit. (DN 02-03-10 ) 

(112) Kanadensiska Céline Dion, som kommer från en familj med 14 barn, 
har rykte om sig att inte alltid vara lätt att tas med. Men är i dag den 
artist som säljer mest av alla på sitt mest förträffliga humör. (SvD 02-
02-25) 

(113) Själv går han hellre på bio eller ser en konstutställning om han 
behöver koppla av. Eller längtar efter att bli känslomässigt drabbad. 
(SvD 02-03-10) 

(114) Det kan vara minst lika spännande att gå dit. Och bejaka sin kropp i 
vanlig pardans. (SvD 02-03-10) 

(115) Plötsligt minns han året när han dansade jazzdans på Arbis i 
Helsingfors. Och ersatte lärarinnan som blev sjuk. (SvD 02-03-10)
  

För att sådana typer av meningar som de ovanstående ska vara stilistiskt lyckade bör 
den samordnade verbfrasen som bildar egen grafisk mening framstå som annorlunda 
till karaktären, eller utgöra en motsats till det verb som det är samordnat med: ”Vi 
brukar städa lägenheten på lördagarna. Och skräpa ner den resten av veckan”. Det är 
knappast fallet i alla de ovanstående meningarna, särskilt inte i ex.114, där de 
samordnade verbfraserna ”gå dit och bejaka sin kropp” nästan är att jämställa med s.k. 
pseudosamordningar (SAG kap. 42 § 17-22 s. 902 ff.) som ”gå och dansa”, ”sitta och 
fundera”. 
 
Samordnade predikativ, objekt, prepositionsattribut 
I de mer lättsamt skrivna kulturartiklarna och reportagen finns många exempel på 
samordnade predikativ, prepositionsobjekt (objektliknande adverbial i SAG, kap. 20 
§ 35 s. 450) eller prepositionsattribut. 

(116) För en vuxen läsare kan den stilistiska atmosfären upplevas som 
ofullständig. Och, som sagt, irriterande. (SvD 02-03-24) 
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(117) Kvinnorna kan heta Narantstseg, och Bayarjagal, Solros, och Evig 
glädje. Eller Khongorzul som betyder Tistel. (Barn 2002:2) 

(118) Man kommer att få leva med fackföreningar och en vänster som 
sannolikt kommer att vara mycket mer lyhörd för missnöjet på 
arbetsplatser och som återupptäckt gatans parlament. Och med Front 
national som oavsett Le Pens resultat i dag erövrat nya positioner och 
skaffat sig en helt annan roll än tidigare i fransk politik. (SvD 02-05-
05) 

(119) Och Céline Dion vill gärna tala om frågor som liv och död. Och 
moderskap. (SvD 02-02-25) 

 
 

7.4 Frekvenserna av de icke satsformade meningarna  
Som framgår av kommentarerna i föregående avsnitt skiftar frekvenserna av de olika 
typerna av icke satsformade meningar avsevärt i olika genrer.  

Jag har räknat förekomsterna av dem i ledarna och kulturartiklarna. I den senare 
gruppen har jag särskilt räknat förekomsterna i reportagen, eftersom de generellt 
utmärks av en mer uppbruten syntax med många icke satsformade meningar. Antalet 
och andelen icke satsformade meningar och ellipser har räknats samman ur ett sampel 
på de 2000 första meningarna i ledarna respektive kulturartiklarna. I tabellen har jag 
använt förkortningen ISM för ”icke satsformade meningar”. 
 
Tabell 1: Förekomsten av ISM i ledare resp. kulturartiklar: totalt antal ISM, 
procentuell andel av artiklar som innehåller ISM, och procentuell andel ISM av 
samtliga meningar. 
___________________________________________________________________ 
Typ av artikel Totalt antal ISM Procent av artiklar ISM /totala antalet 
  med någon ISM meningar i procent 
 
Ledare  65 44,6%  3,3%  
Kulturartiklar  103 55,6%  5,1% 
Totalt  168 50,1%  4,2% 
_____________________________________________________________________  

 
Det finns som framgår 168 icke satsformade meningar i dessa totalt 4000 meningar. 
Som väntat finns en ganska markant skillnad mellan ledare å ena sidan och 
kulturartiklar å den andra. I ledarna fanns det åtminstone något exempel på en sådan 
icke satsformad mening i nästan 45 % av alla artiklarna, i kulturartiklarna 
(recensioner, s.k. understreckare, reportage m.m.) fanns det i nästan 56 % av alla 
artiklarna något exempel på en icke satsformad mening eller ellips. I reportagen 
visade det sig finnas sådana meningar i 73% av alla dessa artiklar. Om man går ett 
steg längre i jämförelsen och ser på hur många icke satsformade meningar det finns i 
dessa artiklar blir tendensen ännu mer uttalad. Varje kulturartikel innehåller i 
genomsnitt 2,73 icke satsformade meningar, medan en ledare endast innehåller 0,75 
sådana meningar. Bland kulturartiklarna är det reportagen som innehåller flest icke 
satsformade meningar. I några av reportagen är denna tendens så påtaglig att de 
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präglar meningsbyggnaden i sin helhet, dessutom kan många sådana meningar 
komma efter varandra. Sådana artiklar verkar ofta stilistiskt bristfälliga.  

I tabell 2 redovisas den rangordning som gäller för de olika typerna av anknytning 
i ledarna resp. kulturartiklarna, men även det totala antalet ISM av olika typer inom 
parentes. Siffran 1 anger att det är den vanligaste typen, 2 den näst vanligaste osv. Ett 
par av kategorierna är ungefär lika frekventa, varför de har samma siffra. Siffrorna 
inom parentes anger det totala antalet exempel i hela materialet. 
 

Tabell 2. Olika typer av anknytning hos de icke satsformade meningarna i ledare och 
kulturartiklar efter frekvens: 1 = vanligast, 2 = näst vanligast osv. Inom parentes 
anges antal exempel funna i hela materialet. 
_______________________________________________________________ 
 Typ av anknytning Ledare Kulturart. 
______________________________________________________________ 

a) Upprepning, modifierad upprepning  
och variation   4 (7 ex.) 1 (40 ex.) 

b) Precisering, exempel  få (3 ex.) 2 (28 ex.) 
c) Slutsats   2 (14 ex.) 6 (10 ex.) 
d) Syftning med pronomen  3 (11 ex.) 4 (19 ex.) 
e) Reservation   4 (6 ex.) 6 (9 ex.) 
f) Association   få (1 ex.) 5 (14 ex.) 
g) Jämförelse   få (1 ex.) 6 (7 ex.) 
h) Replikformade meningar  1 (17 ex.) 3 (21 ex.) 

________________________________________________________________ 
 
I tabellen anges siffror som gäller hela materialet, alltså inte enbart de 2000 första 
meningarna, som föregående tabell gäller. Av tabellen framgår att det finns tydliga 
skillnader mellan ledarna och kulturartiklarna vad gäller typen av anknytning. Den 
vanligaste typen av icke satsformad mening i ledarna är en replikformad mening: 
fråga, svar, värderande omdöme. Man för en dialog med sig själv eller läsaren i 
ledarna, vilket många gånger är ett effektivt medel att fånga läsarens uppmärksamhet. 
En annan skillnad är att ledarna har en betydligt större andel av meningar som 
uttrycker en slutsats eller en sammanfattning av föregående mening(ar), ofta 
innehållande satskonnektivet alltså. Därefter är meningar som inleds med detta eller 
något som den vanligaste formen av icke satsformad mening. Ungefär lika vanliga är 
motsats eller reservation och sådana som är en form av upprepning av en nominal- 
eller adjektivfras i föregående mening. Övriga typer är mycket sparsamt 
förekommande i ledarna.  

I kulturartiklarna finns en markant tendens att använda upprepning eller variation i 
de icke satsformade meningarna. Den näst vanligaste typen är sådana meningar som 
preciserar eller exemplifierar. Därefter kommer de replikformade meningarna och på 
fjärde plats syftningarna. Den femte vanligaste typen är de som uttrycker en 
association. De övriga typerna är ungefär lika frekventa i kulturartiklarna. 

Slutligen bör något sägas om längden på de icke satsformade meningarna. 
Eftersom de saknar något eller några satsled kan man utgå från att de är kortare än 
andra meningar. Detta antagande bekräftas också vid en uträkning av dessa meningars 
längd, även om jag inte räknat ut genomsnittlig meningslängd för samtliga meningar i 
materialet. Den genomsnittliga längden hos dessa icke satsformade meningar är 10,6 
ord, vilket är markant mindre än övriga meningars längd, som jag visserligen inte 
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räknat ut, men som borde vara 16-17 ord i genomsnitt, om man jämför med de siffror 
som t.ex. Strand (1984 s. 28)14 redovisar för meningslängden i de tidningar han 
studerat. Det finns dock stora skillnader mellan de icke satsformade meningarna i 
detta avseende: En del meningar innehåller bara ett enda ord (t.ex. ett svarsord), 
medan andra kan innehålla långa nominalfraser med bisatsattribut.  

 
 

8. Sammanfattande kommentarer 
En del av de typer av icke satsformade meningar som jag beskrivit är väl etablerade i 
språket sedan länge. Det är framför allt sådana som börjar med Detta som också är 
mycket frekventa i materialet, precis som appositionella relativsatser inledda med 
Vilket (och varpå och varvid). En annan vanlig typ av semantisk anknytning är den 
som utgör ett slags precisering eller förstärkning av föregående menings rema eller en 
modifierad upprepning eller variation av denna fras. Dessa meningar är ofta ganska 
långa. 

Det finns viktiga skillnader i frekvensen och typen av icke satsformade meningar 
och ellipser mellan å ena sidan ledarna och kulturartiklarna å den andra. Ledarna har 
markant färre exempel på icke satsformade meningar, och de som används är i stor 
utsträckning sådana som antingen har blivit så konventionaliserade i språket att man 
inte längre uppfattar dem som oregelbundna, eller sådana som sedan länge är väl 
etablerade mönster i språket, av den typ som beskrivits ovan i 7.1.2. Sådana meningar 
kallas här lexikaliserade fraser. Ett vanligt retoriskt medel som används i ledarna är 
de replikformade meningarna som består av korta frågor (Men kungen?) och korta 
svar (Knappast, Sådär). I några fall finns också ett värderande omdöme i form av en 
interjektion (Fantastiskt!) eller ett prepositionsuttryck (Med rätta). 

De typer av icke satsformade meningar som är relativt vanliga i kulturartiklar, men 
mycket ovanliga i ledare, är sådana som syntaktiskt är samordnade satsdelar till 
föregående mening. Jämfört med ledarna är många icke satsformade meningar i 
kulturartiklarna svårtolkade i förhållande till kontexten: man använder fler associativa 
anknytningar, dessutom har de ibland en syntaktiskt ”lösare” anknytning till 
föregående mening. Denna tendens är ännu mer markant i reportagen. Fristående 
komplement till föregående mening är klart vanligast i kulturartiklar, och särskilt de 
familjära reportagen. I många fall inleds dessa fristående komplement av en 
konjunktion. 

Som framgår av min redovisning kan man finna goda stilistiska skäl till åtminstone 
flertalet av de ofullständiga meningar som man hittar i tidningsprosan. Det som stör 
vid läsningen är inte förekomsten av enstaka sådana meningar i en text som i övrigt 
består av fullständiga meningar. Som stilistiskt bristfälliga framstår de texter som i sin 
helhet präglas av en sådan uppstyckad syntax, med många ofullständiga meningar 
efter varandra. Sådana texter finns framför allt representerade av mer familjära 
reportage. Men det finns också andra faktorer som spelar in för att göra sådana 
meningar mer eller mindre lyckade. Ett långt avstånd mellan det överordnade verbet 
eller den överordnade nominalfrasen och den icke satsformade meningen, försvårar 
läsningen: som läsare tvingas man då gå tillbaka i texten för att hitta den fras som 
meningen i fråga hör ihop med. Om den icke satsformade meningen består av en 

                                                        
14 Här har jag räknat samman meningslängden för ledare, kulturartiklar och reportage och 
dividerat med 3. Jag har bortsett från kåserierna som jag själv inte har undersökt.  
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nominalfras som är en precisering, variation etc till en fras som inte är rema i den 
föregående meningen, kan sambandet också fördunklas.  

Det finns ett stort antal lexikaliserade fraser i språket – aforismer, idiom eller 
ordspråksliknande uttryck – som alltid används i sin förkortade form, utan subjekt och 
predikat. Sådana uttryck – Så ock här, Tvärtom, Sagt och gjort, En gång 
(privatisering) alltid (privatisering) – är givetvis inte att betrakta som ofullständiga i 
semantiskt avseende. 

Det är svårt att veta om tendensen att använda icke satsformade meningar har ökat, 
eftersom riktigt jämförbara siffror från andra, tidigare undersökningar saknas. Men 
det är rimligt att tro att det är så. Bara det faktum att man tidigare inte fäst något 
särskilt avseende vid detta är bevis på att den här tendensen inte varit iögonenfallande 
stark. Engdahl (1962) som undersökt meningslängd i en tidskrift fram till och med 50-
talet nöjer sig med att konstatera att sådana meningar är få i hans material (s. 16).  

Den främsta anledningen till att icke satsformade meningar är relativt vanliga i 
kulturartiklarna och i all synnerhet reportagen kan vara den allmänna strävan efter 
korthet i uttrycket som tycks vara en av de mest påtagliga stilistiska tendenserna 
överlag i modern svenska. Dessa meningar är i ju genomsnitt markant kortare än 
vanliga meningar. En annan anledning kan vara den tendens till talspråkligt och mer 
ledigt språk som också är märkbar i tidningsspråket, och som anses ha börjat redan på 
1880-talet (t.ex. Strand 1984 s. 2 f.) och sedan fortskridit. Alla undersökningar om 
meningsbyggnaden i tidningsspråket har redovisat markanta tendenser mot ledigare 
språk och kortare meningar. 
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