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I de fastlandsskandinaviska språken förekommer satsfläta med relativsats, som i (1), där det spets-
ställda ledet står i kursiv, och positionen där ledets grammatiska funktion bestäms är markerad med
understreck.

(1) Där borta är det ett annat träd där äpplena är mogna, och dom äpplena är det egentligen
ingen [som gillar __].

Tidigare forskning pekar på att informationsstruktur spelar en roll för möjligheten att bilda acceptabla
satsflätor (e.g. Engdahl 1997, Erteschik-Shir 1982), men det råder delade meningar om på vilket sätt
informationsstruktur samverkar med satsstruktur och semantik i sådana konstruktioner, och hur stor
del av fenomenet som kan förklaras utifrån enbart informationsstrukturella generaliseringar.

Med utgångspunkt i ett material från vardagssamtal och radio undersöker jag två frågor om in-
formationsstruktur i satsfläta med relativsats: 1. om spetsställning i sådana satsflätor fyller samma
funktioner som lokal spetsställning, och 2. om spetsställning alltid är diskursmotiverad.

Undersökningen visar att det spetsställda ledet ofta är en aboutness-topik (Jfr. Reinhart 1981),
men att det också kan fungera som rema. I lokal spetsställning fungerar tids- och rumsadverbial ofta
som scenbyggande topik (Jfr. Andréasson 2007), men den funktionen verkar inte vara möjlig, eller
åtminstone inte vanlig, för det spetsställda ledet i satsfläta med relativsats (2), (3).

(2) Efter en liten stund smög hon ut från bion __.

(3) */? Efter en liten stund känner jag en tjej [som smög ut från bion __].

I en klar majoritet av materialets exempel är spetsställningen tydligt diskursmotiverad, men det finns
också exempel där satsflätan bildats genom relativisering, där spetsställningen främst har en syntak-
tisk funktion (4).

(4) Vi kanske ska be att få låna skräcksalen nere på konst och musik, där där man inte ser dom
[som sitter __].

Det finns alltså dels starkare restriktioner på spetsställning i satsfläta med relativsats än på lokal
spetsställning, dels förekommer spetsställning ur relativsats som inte är främst diskursmotiverad. På
basis av dessa resultat drar jag slutsatsen att det spetsställda ledets diskursfunktion kan ge ledtrådar
till de restriktioner som finns på satsfläta med relativsats i svenska, men att en fullständig analys
måste innefatta mer än generaliseringar om informationsstruktur.
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