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Adversativa 
satsadverbial

Monica Äikäs

1 Inledning

Språkets möjligheter att uttrycka betydelse och att skilja mellan 
betydelsenyanser är fascinerande. I denna artikel behandlar jag 
vissa aspekter av några svenska satsadverbials semantiska inne-
håll och hur detta innehåll avgränsas. Jag diskuterar också sats-
adverbialens syntaktiska funktion. De satsadverbial som be-
handlas är däremot, emellertid, dock, å andra sidan, i alla fall, i varje 
fall, i sin tur. Gemensamt för dem är att de räknas som adversativa 
satsadverbial i Svenska Akademiens grammatik (SAG). Orsaken 
till att jag valt att behandla just adversativa satsadverbial är att 
de har en viktig textuell funktion som jag kommit att fundera 
över i mitt arbete som språkgranskare. Innan jag går in på de en-
skilda satsadverbialen redogör jag mer allmänt för adversativa 
satsadverbial som grupp, för deras funktion i svenskan enligt SAG 
och för adversativa bindningars behov av explicita markörer.

När det gäller de enskilda satsadverbialen utgår jag från 
definitioner i SAG och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akade-
mien (SO) och använder exempel som stöd för mitt resonemang. 
Alla numrerade exempel utom exempel 7 (som härrör från 
tidnings text) har jag excerperat i manuskript som kommit till 
mig för språkgranskning.1 Oftast är det fråga om läromedelstext. 
Eftersom de flesta exemplen är tagna ur översättningar från finska 
till svenska citerar jag oftast också den finska källtexten. Mitt 

1) En del av exemplen är förkortade eller lätt redigerade av etiska skäl.
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perspektiv är i någon mån kontrastivt, men det är inte översätt-
ningsproblematik jag i främsta rummet vill komma åt utan 
betydelse nyanserna hos de svenska satsadverbialen och deras 
syntaktiska funktion.

När det gäller den syntaktiska användningen av däremot och 
i alla fall utnyttjar jag resultaten av en enkät där 307 personer 
fick redogöra för sin inställning till exempelmeningar med dessa 
satsadverbial (se af Hällström-Reijonen 2015, i denna volym).

2 Adversativa satsadverbial

Satsadverbial är en typ av adverbial som fungerar som en 
kommentar till hela satsens innehåll eller till den språkhandling 
som uttrycks med satsen (SAG 4, Satsadverbial, § 1). I exemplet 
Lars har inte en hund modifieras hela satsen av det negerande 
satsadverbialet inte. Denna artikel handlar om en specifik grupp 
av satsadverbial, nämligen adversativa satsadverbial.

De adversativa satsadverbialen är konjunktionella, vilket 
innebär att de inte endast fungerar som en kommentar till satsens 
innehåll utan dessutom anger den logiska relationen mellan två 
utsagor (A-ledet och B-ledet) (SAG 4, Satsadverbial, § 30). De 
fungerar alltså som konnektiver.2 Den logiska relation som de 
uttrycker är motstridighet av något slag: ”Adversativa konjunktio-
nella satsadverbial uttrycker att satsens innehåll på ett eller annat 
sätt står i motsats till eller strider mot ett annat innehåll, ofta 
aktualiserat i samma satsfogning eller i den tidigare kontexten.” 
(SAG 4, Satsadverbial, § 40.) I det följande enkla exemplet är det 
fråga om en motstridighet mellan leden (satserna) A och B som 
anges med det adversativa satsadverbialet tvärtom: (A) Jag blir 
inte trött av att resa. (B) Tvärtom tycker jag att det är uppiggande.

2.1 Adversativa bindningar kräver explicita markörer

Olika konnektiver anger olika slag av relationer eller bindningar. 
Vissa bindningar är implicita, det vill säga de kan uppfattas utan 
att konnektiver sätts ut. Det är till exempel rimligt att tolka in en 
temporal relation eller en kausal relation mellan följande satser 

2) Om konnektiver se Nyström 2001.
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även utan en explicit markör: Det började regna. Hon gick hem från 
stranden. Explicit skulle man kunna uttrycka den temporala och 
kausala relationen med subjunktioner på följande sätt: Hon gick 
hem från stranden sedan det börjat regna (temporal relation: sedan); 
Eftersom det började regna gick hon hem från stranden (kausal rela-
tion: eftersom). Som läsare väntar vi oss att det ska finnas ett 
samman hang i en text även om det inte uttrycks explicit. I synner-
het väntar vi oss kausala samband: ”… causal relations play a 
central role in our mental knowledge store: Readers rely heavily 
on assumptions concerning causality when processing text.” 
(Spooren 1997, s. 155–156.)

Vi har alltså lätt att tolka in kausala samband i texter även 
utan explicita markörer. När det gäller samband som innebär 
motstridighet och kontrast, alltså adversativa bindningar, är 
situationen en annan. Det är svårt att vänta sig eller förutse en 
motstridighet i en text, och därför kräver sådana relationer oftast 
explicita markörer för att bli tydligt uttryckta. Den adversativa 
bindningen signaleras troligen ”praktiskt taget alltid om den avses 
föreligga eftersom det, åtminstone i skriftspråk, är svårt att under-
förstå den och ändå få fram betydelsen” (Källgren 1979, s. 88).

Det följande exemplet illustrerar att det kan vara svårt att 
förstå en motsättning mellan två satser utan en adversativ 
markör. Här har översättaren av någon orsak låtit bli att översätta 
finskans kuitenkin ’ändå, i alla fall, dock, emellertid’ i den andra 
satsen3:
 (1) Nästan alla människor i i-länderna har tillgång till drickbart vat-

ten. Oron för dricksvattnets kvalitet får bl.a. mången västeuropé 
att köpa buteljerat vatten.

  (Kehittyneissä maissa lähes jokaisella on käytössään juoma-
kelpoista vettä. Kuitenkin huoli juomaveden laadusta saa mm. 
monen länsi eurooppalaisen ostamaan pullotettua vettä.)

Som läsare undrar man över logiken i den svenska versionen. 
Sammanhanget blir genast klarare om vi sätter in den adversativa 
markören ändå:

3) Den finska källtexten anges i detta exempel och i de följande exemplen inom pa-
rentes efter den svenska texten.
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  Nästan alla människor i i-länderna har tillgång till drickbart vat-
ten. Ändå får oron för dricksvattnets kvalitet bl.a. mången väst-
europé att köpa buteljerat vatten.

2.2 Semantisk och syntaktisk användning av adversativa 
satsadverbial

I SAG delas de adversativa satsadverbialen in i två semantiska 
typer.

Typ 1: Den första typen uttrycker motsättning, att B-ledet 
kontrasterar mot A-ledet i ett visst avseende. ”Ofta innebär 
B-ledet att något framhålles om en viss referent i stället för något 
som gäller om samma eller liknande referent i A-ledets samman-
hang.” (SAG 4, Satsadverbial, § 42; min kursivering). Till denna 
typ räknas bland annat däremot, å andra sidan, tvärtom, i sin tur. 
Exempel: (A) Lars har en katt. (B) Däremot har han ingen hund. 

Typ 2: Den andra typen uttrycker sviken förväntan. ”Grund-
betydelsen är att B-ledet strider mot de förväntningar som A-ledet 
väcker.” (SAG 4, Satsadverbial, § 43). Till denna typ räknas bland 
annat ändå, dock, i alla fall, emellertid, likväl, i varje fall. Exempel: 
(A) Lisa åkte för att handla mat. (B) Emellertid var affären inte 
öppen. Här redogör A-ledet för Lisas planer (förväntan) på att 
handla mat, medan B-ledet anger att planerna går i stöpet.

Syntaktiskt kan adversativa satsadverbial liksom övriga 
 satsadverbial placeras i mittfältet, som fundament eller i satsens 
slut (SAG 4, Satsadverbial, § 41). Det förekommer dock olika 
variationer.

SAG konstaterar att ”de adversativa satsadverbialens syn-
taktiska och semantiska användning är otillräckligt undersökt” 
(SAG 4, Satsadverbial, § 40). I det följande ska jag gå närmare 
in på den semantiska och syntaktiska användningen av de ad-
versativa satsadverbialen däremot, emellertid, dock, å andra sidan, 
i alla fall, i varje fall, i sin tur. Jag utgår som sagt från definitioner 
i SAG och SO. Sedan försöker jag illustrera det semantiska inne-
hållet och den syntaktiska funktionen med exempel. Det är oftast 
fråga om exempel där användningen av satsadverbialen avviker 
från den användning som beskrivs i SAG.
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2.3 Däremot

2.3.1 Betydelse hos däremot

Betydelse enligt SO: 
däremot ’i stället och som en sorts motsats’4

Däremot definieras i SAG 4, Satsadverbial, § 42, som ett ad-
versativt satsadverbial som anger en motsättning (typ 1 ovan). 
Det finns ofta en nyans av ’i stället’ (se definitionen av typ 1 och 
definitionen i SO ovan). I de texter jag språkgranskat har jag 
ibland reagerat på att däremot använts utan att det funnits en  
tydlig motsättning, som i följande exempel:
 (2) ATP fungerar som energiförmedlare i cellen, som kan använda sig 

av kemisk energi enbart i form av ATP. Däremot är ATP en kortlivad 
förening som inte kan användas som energilager.

  (ATP toimii energian välittjänä, ja solut voivat käyttää vain ATP-
muodossa olevaa kemiallista energiaa. ATP on hyvin lyhytikäinen, 
joten se ei toimi energiavarastona.)

Att ATP är en kortlivad förening kan inte ses som någon motsats 
till att ATP fungerar som energiförmedlare i cellen. Det skulle över 
huvud taget inte behövas någon konnektiv i den andra meningen, 
och det finns inte heller någon motsvarande konnektiv i den 
finska ursprungstexten. Eventuellt har skribenten lagt till däremot 
för att undvika att inleda den andra meningen med ATP eftersom 
den första meningen slutar med ATP. Passusen skulle kunna 
skrivas på följande sätt:
  ATP fungerar som energiförmedlare i cellen, som kan använda sig 

av kemisk energi enbart i ATP-form. ATP är en kortlivad förening 
som inte kan användas som energilager.

Inte heller i följande exempel är det fråga om någon egentlig 
motsats:
 (3) Spermiernas antal och kvalitet kan påverkas negativt av rökning. 

Användning av anabola steroider kan däremot leda till total av-
saknad av spermier.

4) Endast den adversativa betydelsen hos däremot i SO återges här.
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  (Samoin tupakointi saattaa heikentää siittiöiden määrää ja laatua. 
Anabolisten steroidien käytön on todettu voivan johtaa jopa täy-
delliseen siittiökatoon.)

Här är det snarare fråga om en gradskillnad än om en direkt mot-
sats, och innebörden är inte heller ’i stället’. Den finska ursprungs-
texten saknar en konnektiv, och den svenska texten skulle också 
klara sig utan en sådan:
  Spermiernas antal och kvalitet kan påverkas negativt av rökning. 

Användning av anabola steroider kan leda till total avsaknad av 
spermier.

2.3.2 Syntaktisk användning av däremot

Syntaktiskt kan däremot enligt SAG placeras i mittfältet, som 
fundament eller i satsens slut (SAG 4, Satsadverbial, § 41).  
I af-sats (sats med bisatsordföljd) placeras däremot ofta framför 
subjektet om detta inte är obetonat: … en viss procent av aktie-
stocken övergick till regeringen, medan däremot arbetarnas löner låg 
kvar på samma nivå … (SAG 4, Satsadverbial, § 41).

Däremot kan också användas för att framhäva ett visst sats-
led, ett fokus.5 Då kan däremot placeras postfokalt, det vill säga 
omedelbart efter ett fokuserat uttryck: Daghemmet däremot är 
mycket välplanerat. (SAG 4, Satsadverbial, § 41).

I en not i SAG sägs det att däremot också kan stå prefokalt, 
det vill säga omedelbart före ett fokuserat uttryck: Däremot 
 tioåringen vet vad det är frågan om. (SAG 4, Satsadverbial, § 41, 
not 4.) Det sistnämnda exemplet är taget ur en talspråkstext. 
I skrift ser detta exempel förvånande ut både för mig och för 
de flesta som jag frågat. Därför har jag låtit meningen ingå i en 
enkät som jag ska redogöra för i det följande.

5) Jfr fokuserande satsadverbial, not 6.
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2.3.3 Enkätsvar om prefokal användning av däremot

Meningen Däremot tioåringen vet vad det är frågan om ur SAG 
ingick i den ovannämnda enkäten (af Hällström-Reijonen 2015) 
som besvarades av 307 personer, av vilka 242 var finlands-
svenskar, 32 finskspråkiga finländare, 23 sverigesvenskar och 
10 personer med annan bakgrund. Informanterna fick läsa ett an-
tal meningar och kryssa för ett av alternativen ”rätt” och ”fel”. 
De som svarat ”fel” fick motivera sin ståndpunkt. Av de 307 
informanterna uppfattade 274 exemplet med däremot som fel-
aktigt, och de flesta nämnde just ordföljden med initialt däremot 
följt av subjekt + predikat som störande. De föreslog ordföljder 
som Där emot vet tioåringen, Tioåringen däremot vet eller Tioåringen 
vet där emot. Av finlandssvenskarna tyckte 229 av 242 att 
meningen var felaktig, och av sverigesvenskarna 19 av 23. Endast 
i gruppen finskspråkiga var det en förhållandevis mindre andel 
(19 av 32) som tyckte att meningen var felaktig, vilket är för-
ståeligt med tanke på att ordföljden skulle kunna vara densamma 
i en motsvarande finsk sats. Ett par informanter påpekar också 
att meningen gör ett finskt intryck.

En informant påpekar att det i skrift hellre borde heta Tio-
åringen vet däremot. Detta ger en antydan om att meningen Där-
emot tioåringen vet vad det är frågan om skulle kunna accepteras 
i tal men inte i skrift. En brist hos enkäten var att det inte gjordes 
klart för informanterna om det var fråga om talad eller skriven 
text. De flesta ansåg troligen att det var fråga om skriven text, 
men i själva verket härrör exemplet som sagt från talspråkstext.

Professor Erik Andersson, en av författarna till SAG, säger 
i e-postmeddelanden 5.12.2013 och 21.3.2014 att han tolkar det 
prefokala däremot i exemplet Däremot tioåringen vet vad det är 
frågan om som en sydsvensk ledigare variant av det postfokala 
Tioåringen däremot vet vad det är frågan om, eftersom det har 
kommit in i SAG via sydsvenskt influerade grammatiker. Jag 
frågade därför professor Gunlög Josefsson i Lund vad hon ansåg 
om saken. Hon meddelade mig 4.4.2014 att ett antal tillfrågade 
personer i Lund svarat att de utan vidare skulle kunna använda 
meningen Däremot tioåringen vet vad det är frågan om i talspråk.
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2.4 Skillnaden mellan däremot och emellertid, dock

Betydelse hos emellertid och dock enligt SO: 
emellertid ’trots det som nyss anförts’
dock ’trots det anförda’

I det följande exemplet har finskans kuitenkin blivit översatt 
med däremot:
 (4) Dessa personer har rätt att använda tolkar då de sköter ärenden 

hos myndigheterna. Det finns däremot fortfarande brister exem-
pelvis när det gäller tolkning i samband med rättsliga ärenden.

  (Näillä henkilöillä on oikeus käyttää tulkkia viranomaisasioissa. 
Esimerkiksi oikeudellisten asioiden tulkkauksessa on kuitenkin 
vielä puutteita.)

Här passar det enligt min mening inte med däremot. Det är inte 
fråga om motsättning (typ 1 ovan), och betydelsen ligger också 
långt från ’i stället’. Det är snarare fråga om sviken förväntan. 
Den första meningen (A-ledet) väcker förväntningar om att tolk-
ningen alltid ska vara tillfredsställande ordnad, något som den 
andra meningen (B-ledet) visar att den inte är. Därför skulle det 
passa bättre med emellertid eller dock, som enligt SAG, Sats-
adverbial, § 43, är adversativa satsadverbial som anger sviken 
förväntan (typ 2 ovan). Bägge motsvarar också finskans kuitenkin 
enligt Stora finsk-svenska ordboken (SFSO). Exemplet skulle 
alltså kunna lyda:
  Dessa personer har rätt att använda tolkar då de sköter ärenden 

hos myndigheterna. Det finns emellertid fortfarande brister 
exempel vis när det gäller tolkning i samband med rättsliga ären-
den.

Ett exempel till av samma slag:
 (5) Religionen i landet är islam, och 97 procent av befolkningen 

är muslimer. Islam är däremot ingen officiell statsreligion såsom  
i många andra muslimska länder.

Här väcker den första meningen (A-ledet) förväntningar om att 
islam ska vara officiell statsreligion i landet, men i den andra me-
ningen (B-ledet) visar det sig att så inte är fallet. Det är alltså ett 
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fall av sviken förväntan (typ 2 ovan), och det skulle passa bra 
med emellertid eller dock:
  Religionen i landet är islam, och 97 procent av befolkningen är 

muslimer. Islam är dock ingen officiell statsreligion såsom i många 
andra muslimska länder.

I exempel (4) och (5) kan både emellertid och dock användas. 
Bägge definieras i SAG som satsadverbial som anger sviken för-
väntan med svag motstridighet (SAG 4, Satsadverbial, § 43). 
(Det finns enligt SAG också satsadverbial som anger sviken för-
väntan med stark motstridighet, bland annat ändå, trots allt, i alla 
fall.) Enligt SAG är gränsen vag mellan satsadverbial som anger 
sviken förväntan med svag motstridighet och satsadverbial som 
anger motsättning, till exempel däremot (SAG 4, Satsadverbial, 
§ 43). I exempel (4) och (5) tycker jag dock att gränsen mellan 
däremot och emellertid/dock inte är vag utan helt klar.

I vissa fall har jag tyckt mig skönja en betydelseskillnad 
mellan emellertid och dock. Möjligen består skillnaden i att dock 
enligt SAG också kan ange sviken förväntan med stark motstridig-
het (SAG 4, Satsadverbial, § 43), vilket emellertid tydligen inte 
kan. Dock anges i SFSO som en motsvarighet både till finskans 
kuitenkin och till finskans silti, medan emellertid enbart anges  
som motsvarighet till kuitenkin.

2.5 Skillnaden mellan däremot och å andra sidan

Betydelse hos å andra sidan enligt SO: 
å andra sidan ’sett från en annan synpunkt’

Enligt SAG 4, Satsadverbial , § 42, är å andra sidan ett adversativt 
satsadverbial som anger motsättning (typ 1 ovan). Å andra sidan 
hör alltså till samma grupp som däremot, men har ändå en annan 
betydelse. Exempel: Å ena sidan är det trevligt att delta i kursen, 
å andra sidan (’sett från en annan synpunkt’) är det tröttsamt. I det 
följande exemplet har finskans sen sijaan blivit översatt med 
å andra sidan:
 (6) ”Riktiga” organismer uppstår alltid från individer av samma art. 

Virus förökar sig å andra sidan bara inne i levande celler som de 
omvandlar till ”virusfabriker”.
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  (”Oikeat” eliöt syntyvät aina toisista saman lajin yksilöistä. Virukset 
sen sijaan lisääntyvät vain elävien solujen sisällä muuttamalla ne 
”virus tehtaiksi”.)

I exemplet är det inte fråga om betydelsen ’sett från en annan syn-
punkt’, utan snarare om betydelsen ’i stället’. Enligt min mening 
skulle det därför passa bra med däremot, som i SFSO ges som mot-
svarighet till finskans sen sijaan:
  ”Riktiga” organismer uppstår alltid från individer av samma art. 

Virus förökar sig däremot bara inne i levande celler som de om-
vandlar till ”virusfabriker”.

Exemplet visar att de semantiska nyansskillnaderna mellan de 
adversativa satsadverbialen är viktiga.

2.6  I alla fall, i varje fall

2.6.1 Betydelse hos i alla fall och i varje fall

Betydelse enligt SO: 
i alla fall ’trots allt, under alla omständigheter; åtminstone’
i varje fall ’under alla omständigheter; åtminstone’

I SAG 4, Satsadverbial, § 43, definieras i alla fall och i varje fall 
som adversativa satsadverbial som uttrycker sviken förväntan 
(typ 2 ovan). I alla fall hör enligt SAG till den typ av satsadverbial 
som uttrycker sviken förväntan med stark motstridighet, medan 
i varje fall hör till den typ som uttrycker sviken förväntan med 
svag motstridighet (SAG 4, Satsadverbial, § 43). Exempel ur SO 
där betydelsen närmast är ’trots allt’: Bilen var i behov av flera 
reparationer, men hon köpte den i alla fall; Hennes ressällskap drog 
sig ur, men hon tänkte åka i varje fall.

Enligt SAG kan i alla fall och i varje fall också användas som 
fokuserande satsadverbial med betydelsen ’åtminstone’6, även om 

6) Fokuserande satsadverbial är satsadverbial som framhäver ett visst satsled, ett 
fokus (SAG 4, Satsadverbial, § 50). I satsen Hon gillar särskilt poesi är särskilt ett 
fokuserande satsadverbial och poesi är fokus. Fokuserande satsadverbial placeras ofta 
omedelbart före det fokuserade ledet (prefokalt), som i exemplet, eller omedelbart 
efter det fokuserade ledet (postfokalt). Gränsen mellan fokuserande och konjunk-
tionella satsadverbial är vag (SAG 4, Satsadverbial, § 50, ANM. 2).
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de framför allt fungerar som konjunktionella satsadverbial 
(SAG 4, Satsadverbial, § 62). Betydelsen ’åtminstone’ anges också 
i SO (se ovan). SAG nämner inte denna betydelse i det avsnitt där 
i alla fall och i varje fall behandlas som adversativa konjunktio-
nella satsadverbial, men i vissa av exemplen är det helt klart fråga 
om den, bland annat i följande exempel: Svågrar brukar veta. I alla 
fall gjorde min det (SAG 4, Satsadverbial, § 43). Även i denna be-
tydelse uttrycker i alla fall och i varje fall ett slags motstridighet. 
Det är alltså fråga om en adversativ betydelse.

Betydelsevarianten ’åtminstone’ för i alla fall och i varje fall 
finns med redan i Svenska Akademiens ordbok (SAOB, F 133), 
men det påpekas att en sådan användning av i varje fall klandras 
som en danism i Lyttkens och Wulff 1911, s. 39 (SAOB, F 134, 
Anm.). Numera tycks betydelsen ’åtminstone’ vara helt accep-
terad. SO ger följande exempel på i alla fall i denna betydelse: De 
som köpte aktier i företaget har inte gjort någon bra affär, i alla fall 
inte ännu. På i varje fall i betydelsen ’åtminstone’ ger SO exemplet 
Det har varit en bra sommar, i varje fall i södra Sverige.

2.6.2 Syntaktisk användning av i alla fall och i varje fall i betydelsen 
’åtminstone’

När i alla fall och i varje fall används i betydelsen ’åtminstone’ 
kan de placeras på olika sätt i satsen. I satsen Han är i alla fall inte 
sjuk har i alla fall, som här kan betyda både ’åtminstone’ och ’trots 
allt’, placerats i mittfältet på en typisk satsadverbialsplats. En 
placering i slutet av satsen är också möjlig i betydelsen ’åtmins-
tone’: Han är inte sjuk i alla fall.

Fokuserande satsadverbial placeras ofta prefokalt, det vill 
säga omedelbart före ett fokuserat led (SAG 4, Satsadverbial, 
§ 51 och 52). SAG ger bland annat följande exempel på prefokal 
användning av åtminstone: Åtminstone släktingarna kommer på be-
gravningen. Skulle det vara möjligt att ersätta åtminstone med i alla 
fall/i varje fall och säga I alla fall/I varje fall släktingarna kommer 
på begravningen? SAG verkar svara ja: ”I varje fall, i alla fall, i alla 
händelser kan också stå prefokalt” (SAG 4, Satsadverbial, § 41, 
not 4). SAG ger exemplet I varje fall det här kan vi nog ta med. Och 
SAOB ger exemplet Det var … ingen hemlighet … hvarifrån 
i hvarje fall en stor del af doktor Svantes penningtillgångar inflöt 
(SAOB, F 133).
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I följande exempel har i alla fall använts prefokalt i be-
tydelsen ’åtminstone’ som motsvarighet till finskans ainakin:
 (7) I alla fall en del av de som utsattes för trakasserierna var forskar-

studerande.
  (Ainakin osa kohteiksi joutuneista oli jatko-opiskelijoita.)

Samma betydelse (’åtminstone’) och samma prefokala placering 
föreligger i exempel (8) och (9). Också i dessa fall har den finska 
källtexten ainakin.
 (8) Slutsatsen av dessa forskningsresultat är att i alla fall en del av 

människans personlighet är medfödd.
 (9) Att sporta eller sova kan ge i alla fall tillfällig hjälp mot ångest, 

sorg eller konflikter.

Hur accepterad är en sådan prefokal placering av i alla fall i 
svenskan? För att ta reda på det lät jag exempel (8) och (9) ingå 
i den tidigare nämnda enkäten.

2.6.3 Enkätsvar om prefokal användning av i alla fall i betydelsen 
’åtminstone’

Också exempel (8) och (9) ingick alltså i den tidigare nämnda 
enkäten (af Hällström-Reijonen 2015, i denna volym) där 307 
personer be svarade frågan om de ansåg ett antal meningar språk-
riktiga eller inte. Alternativen var ”rätt” och ”fel”, och de som 
svarade ”fel” fick motivera sin ståndpunkt. När det gällde exem-
pel (8) var det 190 personer som svarade ”rätt” och 117 som 
svarade ”fel”, och när det gällde exempel (9) svarade 99 ”rätt” 
och 208 ”fel”. De flesta som motiverade sin ståndpunkt ville 
antingen byta ut i alla fall mot åtminstone eller ändra på ord-
följden i meningarna så att i alla fall placerades på ett annat 
ställe. I mening (9) var det många som ville ändra ordföljden 
till kan i alla fall ge, så att i alla fall fick en typisk satsadverbials-
placering. Den prefokala placeringen tycks alltså inte vara helt 
accepterad, men den verkar störa mindre i exempel (8) än i exem-
pel (9). Lite intressant är det kanske att bägge meningarna 
i pro centuellt högre grad accepterades av de sverigesvenskar som 
deltog i enkäten än av finlandssvenskarna, men antalet sverige-
svenskar som deltog var så litet att man inte kan dra några på-
litliga slutsatser av resultatet.
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Vad beror det på att den prefokala placeringen av i alla fall 
stör informanterna mindre i exempel (8) än i exempel (9)? En 
möjlig orsak är att placeringen av i alla fall som satsadverbial före 
subjektet i sats (8) är tänkbar även för andra än fokuserande sats-
adverbial. Satsadverbial kan nämligen i vissa fall placeras före 
subjektet i mittfältet, även om de i allmänhet placeras efter 
subjektet. I följande exempel står adverbialet i sådana fall före 
subjektet i en bisats: eftersom i sådana fall revisorerna brukar 
reagera (SAG 4, Satsens struktur, § 8). I exempel (9) står i alla fall 
före objektet. En sådan placering av olika slags satsadverbial är 
naturlig efter ett finit verb. Man skulle kunna tänka sig en mening 
som Att sporta eller sova ger i alla fall tillfällig hjälp, där i alla fall 
står efter det finita verbet ger. Problemet med exempelsatsen (9) 
är att i alla fall har placerats efter det infinita verbet ge, och på en 
sådan plats går det inte att ställa andra än fokuserande sats-
adverbial. Den normala satsadverbialsplatsen skulle ligga mellan 
hjälpverbet kan och det infinita huvudverbet ge.

2.7  I sin tur – ett adversativt satsadverbial?

Betydelse hos i sin tur enligt SO:
i sin tur ’ett uttryck med uteslutande förtydligande funktion’ 
Stockholm är större än Göteborg, och Göteborg är i sin tur större än 
Malmö.

Uttrycket i sin tur nämns bland de adversativa konjunktionella 
satsadverbialen i SAG. Uttrycket hör enligt SAG 4, Satsadverbial, 
§ 42, till de adversativa satsadverbial som anger motsättning (typ 
1 ovan). Om den syntaktiska funktionen står det att i sin tur 
optionellt kan placeras postfokalt, mest efter fundamentet (SAG 4, 
Satsadverbial, § 41). Ingenstans i avsnittet om adversativa sats-
adverbial ges emellertid ett enda exempel på i sin tur i adversativ 
användning.

I de flesta ordböcker nämns den adversativa användningen 
inte explicit; se till exempel definitionen i SO ovan. I SAOB 
definieras i sin tur som ’å sin sida’ (SAOB, T 3204), vilket är ett 
adversativt uttryck enligt SAG 4 (Satsadverbial, § 42) och enligt 
SO, som ger exemplet Han vill gärna åka till fjällen på skidsemester, 
men jag å min sida älskar sol och bad. Det enda exempel på i sin tur 
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som ges i SAOB är dock följande: Energin överförs fullständigt från 
den första till den andra pendeln, som i sin tur överför energin till den 
tredje osv. hela raden utefter (SAOB, T 3204). Om det finns en ad-
versativ nyans i exemplet är den svag. Främst används i sin tur här 
om ordningsföljd, liksom i exemplet ovan ur SO.

I SFSO ges i sin tur som motsvarighet till vuorostaan, med 
exemplet: Hän oppi taidon isältään, joka vuorostaan oli saanut op-
pinsa isoisältä. Han lärde sig konsten av sin far, som i sin tur hade 
lärt sig den av farfar. Här är det också snarast fråga om ordnings-
följd. Exemplet minä vuorostani återges med jag i min tur; (puoles-
tani) jag för min del; jag å min sida. Här verkar åtminstone de två 
senare motsvarigheterna vara adversativa. Puolestaan kan näm-
ligen vara ett adversativt uttryck, och det motsvaras i SFSO av 
’för sin del; å sin sida; (taas) åter’: hän oli puolestaan sitä mieltä, 
että – han för sin del (å sin sida, åter) ansåg att –. I Svensk-finsk 
storordbok (RUSU) ges en antydan om adversativ användning av 
i sin tur genom att puolestaan nämns som alternativ motsvarighet: 
han i sin tur återges med hän vuorostaan (puolestaan).

I de exempel jag själv excerperat har i sin tur främst en för-
tydligande funktion, som i följande passus:
 (10) Översvämningar och jordskred är vanliga katastrofer i Kinas 

bergstrakter. Avverkningen av skog har förvärrat erosionen, vilket 
i sin tur ökar risken för jordskred när det regnar.

  (Tulvat ja maanvyörymät ovat tavallisia etenkin Kiinan vuoristo-
seudulla. Metsien kaataminen on aiheuttanut eroosiota, mikä 
lisää maanvieremiä, kun rinteille sataa rankasti vettä.)

Man kan fråga sig om i sin tur här verkligen gör texten tydligare 
eller om det tvärtom gör läsaren förvirrad. Någon motsvarighet 
till i sin tur finns inte heller i den finska källtexten.

En osäkerhet tycks råda när det gäller användningen av i sin 
tur. Därför finns det flera exempel av följande typ i mitt material:
 (11) Hantverkarna och handelsmännen grundade skrån för att bevaka 

sina egna intressen. Skråna begränsade sitt medlemsantal, vilket 
i sin tur förhindrade konkurrens.

  (Käsityöläiset ja kauppiaat perustivat ammattikuntia ajaakseen 
omia etujaan. Ammattikuntaan pääsyä rajoitettiin säännöillä, 
mikä ehkäisi kilpailua.)
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Här skulle den svenska texten definitivt klara sig bättre utan 
i sin tur, och betecknande nog saknar den finska källtexten en 
mot svarighet.

I vissa fall skulle det enligt min åsikt låta mer idiomatiskt om 
i sin tur byttes ut mot å sin sida. Det gäller bland annat följande 
exempel:
 (12) Många städer har vuxit fram i närheten av någon värdefull natur-

tillgång, exempelvis invid en kolgruva. Paris är i sin tur grundat på 
en gammal marknadsplats vid floden Seine.

Att å sin sida skulle passa bättre antyder en adversativ nyans, som 
inte uttrycks på ett tillfredsställande sätt genom i sin tur. Det är 
oklart varför i sin tur tas upp bland de adversativa satsadverbialen 
i SAG.

3 slutord

De adversativa satsadverbialen är viktiga för sammanhanget. 
Den adversativa bindningen är stark, och den måste ofta uttryckas 
med explicita konnektiver eftersom det är svårt att tolka in en 
motsättning i en text om den inte signaleras på något sätt. Också 
de semantiska nyansskillnaderna mellan de adversativa sats-
adverbialen är viktiga. Ett felaktigt satsadverbial kan påverka 
hela sammanhanget och leda tankarna in på felaktiga banor. 
Allt detta har jag försökt åskådliggöra med autentiska exempel. 
De satsadverbial som behandlas i artikeln är däremot, emellertid, 
dock, å andra sidan, i alla fall, i varje fall, i sin tur. När det gäller 
i sin tur är frågeställningen främst om uttrycket över huvud taget 
kan betraktas som ett adversativt satsadverbial.

Jag har också behandlat den syntaktiska användningen 
av vissa adversativa satsadverbial. Det gäller främst prefokal 
användning av däremot och i alla fall/i varje fall, en användning 
som utifrån en enkät med 307 deltagare betraktas som felaktig av 
många språkbrukare. I synnerhet förefaller informanterna kritiska 
mot prefokal användning av däremot i skrift, men det är möjligt 
att fenomenet accepteras i talspråk. Prefokal användning av i alla 
fall i betydelsen ’åtminstone’ verkar utifrån enkäten mer accepte-
rat även i skrift.
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