
 
 

Ett negativt faktum 
V3-ledföljd i svenska 

 
 Johan Brandtler    David Håkansson 
Gents universitet  Uppsala universitet 

 
 

ABSTRACT 
 

I svenskt standardspråk kan vissa satsadverbial placeras före det finita verbet i deklarativa 
huvudsatser, vilket ger upphov till linjär V3-ledföljd. SAG (IV: 154) nämner bara, blott, 
endast, till och med, (inte) ens, (inte) en gång; se (1). Den gemensamma nämnaren för dessa 
adverbial är att de alla är fokuserande. 
 

(1) Min dotter {bara/endast/t.o.m./inte ens} rörde vid lejonet.        (SAG IV:155) 
 
I vårt föredrag ska vi närmare diskutera denna V3-ledföljd i svenskan och de adverbial som 
kan förekomma preverbalt. Vi kommer att argumentera för att adverbiell V3-ledföljd inte 
licensieras av FOKUS, eftersom en rad fokuserande adverbial inte kan förekomma i preverbal 
position; se (2).  
 

(2) *Min dotter {särskilt/bl.a.} rörde vid lejonet.    (SAG IV:155) 
 
Vidare är det känt att vissa nordiska dialekter tillåter ensamt negerande satsadverbial i 
preverbal position. Huldén (1995), Ivars (2008) och Brandtler & Håkansson (2016) ger 
exempel från Sydösterbotten; Pedersen (2014) från Bornholm: 
 

(3)  a. ja it a höört hede na                      (Sydösterbotten) 
  jag inte har hört det.där något 
 
  b. de ikke kan gå en sådan en tur                            (Bornholm) 

 
Vi utgår istället från hypotesen att preverbal placering endast är möjlig för adverb som har en 
negativ betydelsekomponent. Vår argumentation baseras på Horn (2011), som diskuterar 
adverb med två distinkta betydelsekomponenter, en positiv och en negativ. Enligt Horn 
(2011) uttrycker bara i (1) ovan två hävdade sakförhållanden: i) min dotter rörde lejonet och 
ii) min dotter gjorde inget annat än att röra lejonet.1 De svenska motsvarigheterna till de 
adverb Horn diskuterar kan samtliga förekomma preverbalt: bara, nästan, knappt och som 
mest.  
 

(4)  a.  Hon nästan grät i teven.                                 (Språkbanken, Bloggmix) 
b. Hon knappt kommenterade hostan alls. (Språkbanken, Diskussionsfor.) 
c. Han som mest lekte med det innan.          (Språkbanken, Diskussionsfor.) 

 
Enligt vår hypotes kan alltså ett adverb endast förekomma preverbalt i svenska under 
förutsättning att (åtminstone) en betydelsekomponent uttrycker, i Horns (2011) terminologi, 

                                            
1 Enligt Horn tolkas alltid ett av dessa påståenden som mer hävdat i förhållande till kontexten än det andra; det 
mindre hävdade är då ”inaktivt” (eng. assertorically inert).  



en ”nedåtriktad assertion” (eng. downward assertion). Kopplingen mellan FOKUS och 
preverbal placering – som lyfts fram i bl.a. SAG – faller ut naturligt av vår hypotes, eftersom 
negationen tenderar att associeras med det fokuserade elementet.  
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