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”Even when two languages have the same range of construction types, it is by no means 

automatic that these construction types have the same distribution” (Sansò 2006: 266). 
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Förord 

 

Jag är väldigt intresserad av svensk lingvistik och efter att ha skrivit min bacheloruppsats om 

språkinlärning (från nederländskan till svenskan) har jag varit fascinerad av skillnaderna 

mellan svenskan och nederländskan, som leder till svårigheter i inlärningen eller 

översättningar. På grund av det ville jag gärna skriva min masteruppsats om något språkligt 

element, relaterat till båda språken. När min handledare, Gudrun Rawoens, kom med förslaget 

att skriva om opersonliga passiver, har jag inte tvekat en sekund och det har blivit det perfekta 

ämnet för min masteruppsats. 

 

Jag vill framför allt tacka Gudrun Rawoens. Först och främst för förslaget att skriva om 

opersonliga passiver, ett ämne som jag aldrig själv skulle ha kommit på, men som har visat 

sig väldigt intressant. Jag hade aldrig trott att ämnet skulle fascinera mig såpass mycket. Jag 

vill också tacka henne för all hjälp jag har fått genom hela processen.  

 

Jag vill också tacka min bihandledare, Annika Johansson, som hann läsa igenom hela 

uppsatsen innan inlämningsdatum och gav mig flera insikter om inkonsekvenser i min 

uppsats. 

 

Jag vill tacka mina föräldrar eftersom de har gett mig chansen att göra allt jag ville. De har 

alltid trott på mig och stött mig i allting. 

 

Jag vill också tacka min svenska värdfamilj för deras tålamod och stöd genom min 

inlärningsprocess. De har verkligen varit underbara lärare genom åren.  

 

Till slut vill jag tacka alla mina vänner som aldrig har tröttnat på att lyssna på mina historier 

omkring uppsatsen och som alltid har gett mig råd när jag hade fastnat. 

 

Tack allihopa! 
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1. Inledning 
 

Denna uppsats är en explorativ studie av opersonliga passiver i svenskan och nederländskan. 

Uppsatsen innehåller två målsättningar. 

 

Den första målsättningen är att ge en översikt av litteraturen om opersonliga passiver för att 

kunna åstadkomma en bra, transparant och universell definition av opersonliga passiver. Det 

gäller allmän litteratur (och en allmän definition), samt svensk litteratur och definition och 

nederländsk litteratur och definition.  

 

Uppsatsens andra målsättning är att kartlägga användningen av opersonliga passiver i 

svenskan och nederländskan. Detta görs med hjälp av en kvantitativ korpusundersökning. Jag 

tittar på frekvensen i respektive språken, samt på hur opersonliga passiver bildas. 

 

I kapitel 2 ger jag en översikt av metoden som används för denna undersökning; korpusarna 

förklaras närmare. Kapitel 3 återger litteraturen om opersonliga passiver, samt definitionen. 

Själva korpusundersökningen diskuteras i kapitel 4 (först för svenskan i 4.1, sedan för 

nederländskan i 4.2). I kapitel 5 sammanfattas alla resultat och jämförs konstruktionens 

distribution i båda språken. Sedan återges litteraturförteckningen i kapitel 6 och bilagorna 

utgör kapitel 7. I bilagorna återges alla opersonliga passiver i svenskan och nederländskan 

som har undersökts för denna uppsats. 
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2. Metod och material 
 

För att kunna kartlägga användningen av opersonliga passivkonstruktioner i svenskan och 

nederländskan är det viktigt att först titta närmare på passivens definition. I kapitel 3 

sammanfattar jag litteratur om opersonliga passiver på ett sådant sätt att definitionen framgår. 

Först ger jag en översikt av allmän litteratur om opersonliga passiver. Därefter diskuterar jag 

litteraturen om opersonliga passiver i svenskan respektive nederländskan.   

 

Kapitel 4 innehåller korpusundersökningen om svenskan (4.1) och nederländskan (4.2). 

Uppsatsens (andra) målsättning är att kartlägga konstruktionens användning i de två språken. 

Den kvantitativa undersökningen visar hur den opersonliga passivens distribution är i båda 

språken. Korpusarna som har valts består av tidningstexter.  

 

Den svenska korpusen som har valts är GP 2012 och består av tidningstexter tagna ur 

Göteborgs-Posten årgång 2012 som innehåller 17 192 005 tokens. Korpusen är taggad vilket 

gör det väldigt enkelt att söka på de olika söksträngarna som jag undersöker. Eftersom passiv 

i svenskan bildas på två olika sätt (s-passiv och bli-passiv) undersöker jag användningen av 

opersonliga passiver i båda passivformer. För s-passiv söker jag totalt på 24 olika söksträngar: 

jag söker på tre olika expletiva pronomen (det, där och här), samt fyra olika tempus (presens, 

preteritum, perfekt och pluskvamperfekt); söksträngen görs på alla kombinationer både i 

subjekt-predikat-ledföljd och inversion. Genom utökad sökning på Språkbanken söker jag på 

följande söksträngar:  

 

det + verb presens s-form; verb presens s-form + det;  

det + verb preteritum s-form; verb preteritum s-form + det;  

det + har + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; har + det + 

particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ;  

det + hade + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; hade + det + 

particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

där + verb presens s-form; verb presens s-form + där;  

där + verb preteritum s-form; verb preteritum s-form + där;  

där + har + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; har + där + 

particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ;  

där + hade + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; hade + där 

+ particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

här + verb presens s-form; verb presens s-form + här;  

här + verb preteritum s-form; verb preteritum s-form + här;  
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här + har + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; har + här + 

particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ;  

här + hade + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; hade + här 

+ particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ 

 

På det/där/här/har/hade söks med ord är det/här/där/har/hade och på particip söks med msd 

är particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ. För att underlätta undersökningen 

har jag valt att söka på de ovanstående söksträngarna utan att tillägga .* (ord regexp .*) 

mellan subjekt och verb eftersom det leder till många konstruktioner som är oanvändbara i 

denna uppsats, som till exempel Det som beskrivs stämmer. Detta betyder dock också att 

opersonliga passiver som har ett satsadverbial mellan subjekt och verb inte har tagits upp även 

om de faktiskt räknas som opersonliga passiver, som till exempel De säger att det inte längre 

byggs nuförtiden. Dessutom analyserar jag bara en del av träffarna. Om träffarna överskrider 

1000 träffar undersöker jag de första 300; om det finns färre träffar än 1000 undersöker jag de 

första 100. Om jag tillägger .* mellan varje söksträng skulle jag förmodligen få färre exempel 

på opersonliga passiver än om jag inte gör det. Förutom det, får man också fram många 

deponensverb (SAG II, 1999: 554-555), som till exempel det finns och det hoppas, framför 

allt det finns är väldigt frekvent. Eftersom dessa konstruktioner inte är opersonliga passiver 

utelämnas de. 

 

För bli-passiv söker jag på 8 olika söksträngar: jag söker endast på det expletiva pronomenet 

det i fyra olika tempus (presens, preteritum, perfekt och pluskvamperfekt), både i subjekt-

predikat-ledföljd och inversion. För bli-passiv söker jag både med och utan .* mellan subjekt 

och verb. Valet att endast söka på det i kombination med verb och för att tillägga .* bland 

söksträngarna förklarar jag närmare i 4.1.2. Söksträngarna för bli-passiv ser ut så här (enligt 

samma princip på utökad sökning i Språkbanken): 

 

det + blir (+ .*) + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ;  

blir + det (+ .*) + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

det + blev (+ .*) + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ;  

blev + det (+ .*) + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

det + har (+ .*) + blivit + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

har + det (+ .*) + blivit + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

det + hade (+ .*) + blivit + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 

hade + det (+ .*) + blivit + particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ; 
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Svårigheten med en svensk korpusundersökning om opersonliga passiver med det som 

grammatiskt subjekt är att pronomenet inte bara kan användas expletivt, utan det kan också 

hänvisa till substantiv med t-genus eller till en fras (i en föregående sats). Detta gör det ibland 

svårt att bedöma om det handlar om en opersonlig passivsats med det expletiva det som 

grammatiskt subjekt eller om en personlig passivsats där subjektet det hänvisar tillbaka till ett 

substantiv/en föregående fras. En mening som De säger att det inte byggs är till exempel 

tvetydig. Det byggs kan antingen betyda man bygger i vilket fall det är en opersonlig 

passivsats eller det kan stå för ett substantiv med t-genus som till exempel hus, i vilket fall 

satsen är en personlig passiv. Oftast är det dock redan tydligt i kontexten, även om man bara 

får en väldigt liten kontext i en korpus. Vid tvekan utelämnas meningen. 

 

För den nederländska korpusundersökningen har jag valt 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 

1995 som kan konsulteras genom TST-centralen. Denna korpus består av 27 000 000 tokens 

som är tagna ur tidningstexter ur NRC Handelsblad årgången 1994-1995. 27 Miljoen 

Woorden Krantencorpus 1995 är den bästa korpusen som jag kunde hitta som motsvarar GP 

2012. Förutom årtalen som skiljer sig, liknar de två korpusarna varandra eftersom båda består 

av tidningstexter tagna ur en enda tidning. Det hade varit bättre att ha en nederländsk korpus 

som består av nyare texter, men båda korpusarna representerar det formella skriftspråket i sina 

språk, så på det sättet fungerar de för att kartlägga användningen av opersonliga passiver. 

 

Svårigheten med 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 är att korpusen inte är taggad. 

Detta betyder att man inte kan söka på valfria particip perfekt. På grund av det söker jag varje 

gång på kombinationen grammatiskt subjekt + hjälpverb eller hjälpverb + grammatiskt 

subjekt, som till exempel er wordt och wordt er. Totalt söker jag på 16 olika söksträngar: jag 

söker på fyra olika pronomen (er, het, hier och daar), samt två olika tempus (presens och 

preteritum); söksträngen görs på alla kombinationer både i subjekt-hjälpverb-ledföljd och 

inversion. Söksträngarna ser ut så här (via zoeken naar meerwoordspatronen): 

 

[wv='er'][wv='wordt']; [wv='wordt'][wv='er'];  

[wv='er'][wv='werd']; [wv='werd'][wv='er'];  

[wv='het'][wv='wordt']; [wv='wordt'][wv=’het’];  

[wv='het'][wv='werd']; [wv='werd'][wv='het'];  

[wv='hier'][wv='wordt']; [wv='wordt'][wv='hier'];  

[wv='hier'][wv='werd']; [wv='werd'][wv='hier'];  

[wv='daar'][wv='wordt']; [wv='wordt'][wv='daar']; 

[wv='daar'][wv='werd']; [wv='werd'][wv='daar'] 
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Precis som för GP 2012 undersöker jag de 300 första träffarna när det totala antalet träffar 

överskrider 1000 träffar. Om det finns färre, undersöker jag de första 100. Eftersom korpusen 

inte är taggad innehåller de undersökta träffarna också meningar som till exempel De kennis 

wordt er niet minder door. Sådana meningar är inga exempel på opersonliga passiver och 

utelämnas.  

 

För den nederländska korpusundersökningen söker jag endast på söksträngar med hjälpverbet 

worden eftersom worden anses som det prototypiska verb som används i opersonliga passiver 

i nederländskan. Enligt några forskare, som till exempel Verhagen (1992) kan hjälpverbet zijn 

också användas i opersonliga passiver (för mer information se 3.3) men worden är det 

vanligaste. Samtidigt är det ännu svårare att leta efter söksträngar som er is i en korpus som 

inte är taggad. 90% av träffarna för er wordt följs av ett particip, medan bara 10% av träffarna 

för er is följs av ett particip, vilket leder till väldigt få användbara konstruktioner för denna 

uppsats. På grund av dessa två skäl har jag bestämt att enbart undersöka opersonliga passiver 

med worden. I nederländskan är det också möjligt att bilda opersonliga passiver utan er (eller 

något annat pronomen), nämligen när man topikaliserar participet som i Verwacht wordt dat 

de minister spoedig zal aftreden (ANS II, 1997). Eftersom korpusen inte är taggad är det inte 

möjligt att söka på sådana konstruktioner. Den nederländska korpusundersökningen består 

följaktligen endast av opersonliga passiver med ett uttryckt er, het, hier eller daar.  

 

Det är inte alltid lika lätt att bedöma om ett verb är transitivt eller intransitivt (intransitiva 

verb i denna uppsats är verb utan objekt). I båda korpusundersökningarna finns det gränsfall, 

till exempel verb som bygga eller omhelzen. Vid första anblicken skulle de flesta människorna 

bedöma dem som transitiva, men när inget objekt uttrycks används de enligt min bedömning 

intransitivt, som i Men vägarna är nya och fina och där det byggs syns ofta en bild på en 

leende president (GP 2012) och Er wordt omhelsd en gezoend (27 Miljoen Woorden 

Krantencorpus 1995). Eftersom sådana exempel inte innehåller objekt, har jag valt att lista 

dem som opersonliga passiver med intransitiva verb. För tydlighetens skull skriver jag i min 

korpusundersökning att sådana verb används intransitivt i stället för att skriva att de är 

intransitiva eftersom de oftast anses som transitiva, medan de egentligen befinner sig  i ’den 

grå zonen’ i mina exempel ur korpusarna.  
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3. Forskningsbakgrund och teori 

 

Detta kapitel innehåller en översikt av viktig litteratur om opersonliga passiver och ger en 

definition av opersonliga passivkonstruktioner. 3.1 består av allmän litteratur om opersonliga 

passiver genom åren, samt litteratur om opersonliga passiver i olika språk förutom svenskan 

och nederländskan. Under 3.2 ger jag en översikt av den svenska litteraturen om ämnet. 3.3 

handlar om opersonliga passiver i nederländskan. 

 

3.1 Allmänt 

 

I opersonliga passivkonstruktioner kan vi urskilja tre olika saker: det grammatiska subjektet, 

det logiska, underliggande subjektet och predikatet.  

 

- Det grammatiska subjektet 

 

I opersonliga passivkonstruktioner finns det två olika möjligheter: antingen finns det ett 

grammatiskt subjekt eller så finns det inget överhuvudtaget. I språk som har ett grammatiskt 

subjekt tar subjektet formen av ett expletivt pronomen, som till exempel det i svenskan, er i 

nederländskan och es i tyskan (Siewierska 2008b: 5). Detta illustreras med exempel (1) ur 

tyskan: 

 

(1) Es  wurde                     getanzt. 

      it   become.PST.3SG    dance.PST.PTCP 

      ‘There was dancing.’ (Siewierska 2008b: 5) 

 

Språk som inte tar ett subjekt överhuvudtaget i opersonliga passivkonstruktioner är bland 

annat litauiska, som i exempel (2). 

 

(2) Vaikų                  bùvo                 miĕgama                     sodé. 

      child.PL.GEN     be.PST.3SG     sleep.PST.PTCP.N     garden.LOC 

      ’The children slept in the garden. (lit. “By the children was being slept in the       

       garden.”)’ 

      (Siewierska 2008b: 4) 
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- Det logiska, underliggande subjektet 

 

Det logiska, underliggande subjektet är den motsvarande aktiva satsens subjekt. Opersonliga 

passiver bildas genom att degradera eller utelämna subjektet, utan att objektet förändras till 

satsens subjekt. Den här processen kallar Comrie (1977: 47) för spontan degradering 

(spontaneous demotion). Comrie (1977: 47) skriver att passiveringen av en aktiv transitiv 

mening består av två olika processer: objektupphöjelse (object promotion) och 

subjektdegradering/utelämning (subject demotion/deletion). Att det finns passiveringar som 

bara består av objektupphöjelse är osannolikt eftersom det skulle leda till en mening med två 

olika subjekt. Meningar med enbart subjektdegradering/utelämning finns däremot, nämligen 

opersonliga passiver: 

 

[I]t follows that an impersonal passive will have no derived subject, and that if 

there are objects (direct or not) in the underlying structure, then these will be 

retained in the derived structure and will not be promoted to subject. The 

underlying subject will either be completely absent or will be present as an 

oblique object (Comrie 1977: 48). 

 

Typiskt för det underliggande subjektet är att det refererar till en icke-specifik och mänsklig 

agens: 

 

[T]he primary function of the passive form of intransitive verbs is to indicate that 

a sentence has an unspecified human agent which is also subject of the sentence 

(Frajzyngier 1982: 271). 

 

Vanligtvis uttrycks agens inte i opersonliga passivkonstruktioner, men ibland är det möjligt i 

vissa språk som till exempel nederländskan där agens kan uttryckas med hjälp av en door-

fras, som illustrerat i exempel (3): 

 

(3) Er wordt hier door de jongelui gedanst (Frajzyngier 1982: 281). 

 

Agens uttrycks i exempel (3), till skillnad från en mening som er wordt hier gedanst, där det 

underliggande subjektet tolkas som en mänsklig, icke-specifik agens. Eftersom Frajzyngiers 

definition påstår att opersonliga passivsatser med en specifik agens inte kan finnas, skulle 
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detta betyda att en mening som exempel (3) borde vara ogrammatisk. På grund av möjligheten 

att uttrycka agens i opersonliga passivkonstruktioner i vissa språk (som nederländskan) drar 

Frajzyngier slutsatsen att satsens funktion blir annorlunda när en agentiv fras ingår i denna 

sats. Fokusen ligger nu på existensen i stället för handlingen: 

 

[T]he passive sentence with the surface subject er […] has as its primary function 

the indication of an unspecified human agent. This construction, however, may 

have an agentive phrase added; then its function is changed to indicate the 

existence of a given state, process, etc (Frajzyngier 1982: 284). 

 

Enligt Frajzyngier (1982: 288-289) tolkas en passiv er-sats som opersonlig därför att den kan 

parafraseras med den aktiva men-konstruktionen.  

 

Det finns alltså två kännetecken på det underliggande subjektet i opersonliga passiver: det 

första är att det inte uttrycks eller står i oblik kasus, det andra är att det refererar till en icke-

specifik, mänsklig agens. Siewierska (2008a: 116) delar upp dessa två kännetecken i ett 

subjekt-baserat perspektiv, som beskrivs som strukturellt, och ett agens-baserat perspektiv, 

som beskrivs som funktionellt:  

 

From the structural point of view impersonalization is associated with the lack of 

a canonical subject, from the functional perspective with agent defocusing 

(Siewierska 2008a: 116). 

 

Det kanoniska subjektet är ett subjekt som är ”realized by a verbal argument which is fully 

referential and manifests the morphosyntactic properties of subjects in a language” 

(Siewierska 2008a: 116). För opersonliga passiver urskiljer Siewierska (2008a: 116-120) fyra 

olika typer av konstruktioner (som är inkluderade i det subjekt-baserade perspektivet):  

 

1. Konstruktioner som har ett subjekt som inte är helt specificerat (specified). Subjektet 

står för en generisk människa eller en grupp av individer. 

2. Konstruktioner som har ett subjekt med icke-kanoniska subjektsegenskaper, till 

exempel konstruktioner med ett argument i subjektsposition som är en upplevare (i 

stället för agens). 
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3. Konstruktioner som har ett expletivt pronomen som subjekt. I denna typ ingår 

opersonliga passiver av intransitiva verb (som är relevanta för denna uppsats), men 

också väderkonstruktionsuttryck (som det regnar). 

4. Konstruktioner som inte har ett subjekt överhuvudtaget, till exempel konstruktioner 

som inte tar ett obligatoriskt nominalt argument eller konstruktioner som tar argument 

som är mer objektlika än subjektlika (som i polskan). 

(Siewierska 2008a: 116-120) 

 

Det agens-baserade perspektivet delar Siewierska (2008a: 121) upp i tre olika grupper, som 

inkluderar agens defokusering. Grupp (a) består av konstruktioner med uttryckt agens som är 

underutvecklad eller inte utvecklad alls; grupp (b) består av konstruktioner där agens är 

degraderad från sin prototypiska subjektsposition och grupp (c) innehåller konstruktioner där 

agens både är degraderad och inte utvecklad (Siewierska 2008a: 121). Sedan kombinerar 

Siewierska (2008a: 121) dessa två perspektiv: i grupp (a) finns det konstruktioner som tillhör 

den första typen, samt konstruktioner av den fjärde typen som har generisk mänsklig agens. 

Grupp (b) består av andra, tredje och resten av fjärde typen. Konstruktioner som tillhör grupp 

(c) är ’agentless passives’. Dessa tillhör ingen av de föregående fyra typerna (Siewierska 

2008a: 121). 

 

Även om det finns överlappning mellan det subjekt-baserade perspektivet och det agens-

baserade perspektivet finns det enligt Siewierska (2008a: 123-125) fyra viktiga skillnader 

mellan dem. Den första skillnaden är att det subjekt-baserade perspektivet bara tar upp 

opersonliga konstruktioner, medan det agens-baserade också inkluderar andra konstruktioner 

som har ett subjekt som inte är agens, som till exempel personliga passiver (Siewierska 

2008a: 122). Den andra skillnaden är att det subjekt-baserade perspektivet inte är beroende av 

det kanoniska subjektets agentivitet, till skillnad från det agens-baserade (Siewierska 2008a: 

123). Det agens-baserade perspektivet inkluderar talarens val, som också är viktigt. Detta är 

den tredje skillnaden mellan perspektiven (Siewierska 2008a: 124). Den fjärde och sista 

skillnaden är att det agens-baserade perspektivet är gradvist, medan det subjekt-baserade 

beror på subjektets från- eller närvarande (Siewierska 2008a: 125). 
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- Predikatet 

 

Förutom subjektet, både det grammatiska och det logiska, är predikatet också en viktig del av 

opersonliga passiver. Konstruktionen är i stort sett begränsad till intransitiva verb som är 

irresultativa (atelic). Antingen har språket en egen verbform som används i opersonliga 

konstruktioner (d.v.s. konstruktioner utan subjekt) eller så använder språket en verbform som 

står i tredje person neutrum (till exempel det nederländska språket) (Comrie 1977: 51). 

 

Enligt Comrie (1977: 51) är det bara möjligt att passivera intransitiva verb till opersonliga 

passiver; transitiva verb som passiveras leder alltid till personliga passivkonstruktioner. 

Tvärtom kan inte alla intransitiva verb förekomma i opersonlig passiv. Carnie & Harley 

(2005: 46) kommer fram till att bara irresultativa intransitiva verb kan passiveras till en 

opersonlig passivkonstruktion; en opersonlig passivering av resultativa (telic) intransitiva 

verb fungerar inte. Detta illustrerar de med två exempel ur nederländskan, där exempel (4a) är 

irresultativt och (4b) resultativt: 

 

(4) a. Er werd gelopen. 

 

      b. *Er werd gevallen. (Carnie & Harley 2005: 46) 

 

Carnie & Harley (2005: 47) ger förklaringen att opersonliga passiver uttrycker en existens/en 

förekomst av en händelse; de presenterar en irresultativ händelse. Precis som gevallen, är 

opgestegen och aangekomen inte heller förenliga med opersonliga passiver. Dessa verb är 

unaccusative medan gelopen är unergative (så kallade unaccusative verb har ingen agens i 

argumentstrukturen, medan unergative verb har en agens i sin argumentstruktur (Viberg 2010: 

148)). Enligt Abraham (2011: 39) kan unergative verb stå i opersonliga passivkonstruktioner, 

medan unaccusative inte kan det, ”this is for the simple reason that the subject of eV [= 

unaccusatives] has been promoted from its original internal argument position already and, 

under the normal freezing conditons (”no two derivative operations of the same kind”), is no 

longer accessible for another promotion”. Däremot kan unaccusative verb stå i opersonlig 

passiv om man tillägger adverbial: 

 

(5) a. *Er werd opgestegen. 

 

      b. Van Schiphol wordt er de hele dag opgestegen. 
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(6) a. *Er werd aangekomen. 

 

      b. (In dat hotel heb ik geen oog dicht gedaan, want)  

           er werd de hele nacht aangekomen en vertrokken.  

      (Carnie & Harley 2005: 48) 

 

Detta beror på satsens predikat. I exempel (5a) och (6a) finns det resultativa händelser 

(opstijgen, aankomen), medan vi i (5b) och (6b) har att göra med irresultativa händelser, 

nämligen de hele dag opstijgen och de hele nacht aankomen. 

 

Samma gäller för irresultativa intransitiva verb som kan stå i opersonlig passiv (exempel 

(7a)). I följande exempel (7b) fungerar det dock inte längre eftersom predikatet ändras från 

irresultativt till resultativt. Exempel (7c) leder inte till några problem på grund av predikatets 

irresultativa karaktär: 

 

(7) a. Er werd gelopen. 

 

      b. *?Er werd naar huis gelopen. 

 

      c. Er werd voordurent (sic) naar huis gelopen.  

      (Carnie & Harley 2005: 48)  

 

Förutom möjligheten att tillägga irresultativa adverbial, finns det också verb som anses vara 

hybrider mellan unaccusative och unergative. Dessa kallar Abraham för ’verbs of motion’ 

(2011: 95). Verben är split ergatives och definieras som ”iV [=unergative] in the present tense 

since agentive, but unaccusative only in the past participle, where agentivity no longer holds 

for the mere reason that results are adjectival […] and, consequently, non-agentive” 

(Abraham 2011: 95-99), som i exempel (8) ur tyskan, där (8a) består av unergative verb och 

(8b) av split ergatives:  

 

(8) a. *das gelaufene/gesprungene/getanzte Mädchen 

           the run/jumped/danced girl 

 

      b. das hinein/inden Saal/gelaufene/gesprungene/getanzte Mädchen 

           the IN/into the stable run/jumped/danced girl  

      (Abraham 2011: 95) 

 

Hittills har jag pratat om transitiv/intransitiv, resultativ/irresultativ och 

unaccusative/unergative. Abraham & Leiss (2006: 502) tillägger skillnaden mellan 
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imperfektiv/perfektiv genom att förklara att alla opersonliga passiver är imperfektiva 

konstruktioner (men inte alla imperfektiva verb är opersonliga passiver), medan statiska 

passiver är begränsade till perfektiva verb. Distinktionen mellan imperfektiva och perfektiva 

passiver ligger i linje med Carnie & Harleys analys om resultativa och irresultativa 

konstruktioner (Carnie & Harley 2005). Abraham & Leiss (2006: 503) skriver att perfektiva 

verb undviks i opersonliga passiver, medan imperfektiva verb passar bra i dem. Samtidigt är 

det omöjligt att tillägga perfektiva adverb i opersonliga passivkonstruktioner, medan durativa 

adverb är helt okej, som illustreras i två tyska exempel. 

 

(9)      *Es wurde in (nicht mehr als) 30 Minuten getaucht. 

              it  became in no more than   30 minutes   dived 

             “There was diving going on in 30 minutes” 

 

(10) Es wurde (den ganzen Tag (lang)) gelaufen. 

            it   became (all day long)                  run 

            “There was running all day long”  

            (Abraham & Leiss 2006: 503-504) 

 

Exempel (9) som består av en opersonlig passiv med ett perfektivt adverbial är ogrammatiskt, 

medan exempel (10) med ett durativt adverbial är grammatiskt. Abraham & Leiss (2006: 504-

505) drar slutsatsen att ”the feature of imperfectivity must be one of the fundamental, i.e. 

unmistakable and solidly defining features of the impersonal passive construction”. Statiska 

passiver består enligt dem alltid av perfektiva verb; de uttrycker ett resultat. Genom empirisk 

forskning inom det tyska språket har de upptäckt att statiska passiver alltid bildas med sein 

och particip, medan imperfektiva opersonliga passiver består av en kombination av werden 

och particip. Dessutom kan intransitiva verb aldrig passiveras till en statisk konstruktion 

(Abraham & Leiss 2006: 505-508).  

 

- Hela konstruktionen 

 

Enligt Shibatani (1985: 821) är det meningslöst att försöka bestämma vilka konstruktioner 

som är passiva och vilka som inte är det. Shibatani (1985: 821) skriver att det är bättre att 

beskriva en konstruktion på grund av hur lik eller olik den är med den prototypiska passiven, 

inspirerat av prototypisk transitivitet av Hopper & Thompson (1980). Frågan är nu vad den 

prototypiska passiven är. Shibatani (1985: 822) försöker ge en bra definition och tycker att 

den kan leda till flera insikter om passiver i ett visst språk, även i jämförelse med andra språk. 
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I Tabell (1) återges definitionen enligt Shibatani (1985: 837):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tabell 1: Den prototypiska passiven (Shibatani 1985: 837) 

 

Ett exempel på en sådan prototypisk passivkonstruktion i engelskan är Many soldiers were 

killed. Det handlar alltså om aktiva transitiva konstruktioner som passiveras, där patiens blir 

subjekt och agens utelämnas (som vi kallar för personliga passiver). Shibatani (1985: 844) 

påpekar att det dock finns många språk som tillåter passiva subjekt som inte är patiens, samt 

språk som tillåter en agentiv fras i passivsatsen, men enligt författaren är det mycket vanligare 

med ett patiens subjekt och agens utelämning: 

 

[P]assives generally do not express agents overtly. Numerous languages prohibit 

or generally avoid an expression of an agent in a passive (e.g. Finnish, Cheremis, 

Turkish); and even in those languages which permit overt expression of an agent, 

agentless passives are far more numerous in actual data than those with overt 

agents (Shibatani 1985: 831). 

 

Opersonliga passivkonstruktioner har både likheter och skillnader med Shibatanis 

prototypiska passivkonstruktion. En likhet är bland annat att båda konstruktionerna delar den 

pragmatiska funktionen ’agent defocusing’; en skillnad är att patiens inte upphöjs till subjekt i 

opersonliga passivsatser. 

 

Shibatanis tillvägagångssätt tillåter en mycket mer gradvis syn på (opersonliga) passiver. I 

samma linje ligger Sansòs definition av opersonliga passiver (2006: 232-236): 

 

Characterization of the passive prototype. 

a. Primary pragmatic function: Defocusing of agent. 

b. Semantic properties: 

(i) Semantic valence: Predicate (agent, patient). 

(ii) Subject is affected. 

c. Syntactic properties: 

(i) Syntactic encoding: agent  Ø (not encoded). 

          patient  subject. 

(ii) Valence of P[redicate]: Active = P/n; 

   Passive = P/n-1. 

d. Morphological property: 

Active = P; 

Passive = P [+ passive]. 
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[C]onstructions in which there is an unequivocal formal relationship of the 

predicate with passive morphology, but either there is no patient, or the patient is 

marked in the same way in which it is marked in the active sentence […] the more 

the patient is coded as object-like, the more likely is the construction in question 

to be labelled as impersonal, and, conversely, the more it is coded as subject-like, 

the more likely is the construction to be labelled as passive. 

 

I sin uppsats analyserar Sansò (2006) olika typer av passivkonstruktioner i fem europeiska 

språk (italienska, spanska, polska, danska och modern grekiska) för att se vilka konstruktioner 

som används i vilken situation. Sansò (2006) beskriver tre situationstyper som består av 

’agent defocusing’, som anses vara (den primära) funktionen av passiver (Shibatani 1985:  

837) och gör det genom att titta på skriftspråket ”in which passive and impersonal 

constructions are more likely to appear (Sansò 2006: 236). De tre situationstyperna Sansò 

beskriver är ‘patient-oriented process’ som ”represents a two-participant event from the point 

of view of the patient”, ‘bare happenings’ som konceptualiserar en händelse utan att fokusera 

på någon participant och ‘agentless generic event’ ”in which an agent, usually human, is 

understood to exist, but is defocused because of its genericity” (2006: 238-243). 

 

Viktigast för den här uppsatsen är danskans analys av opersonliga passiver eftersom de andra 

fyra språken som Sansò beskriver inte är germanska språk. I Sansòs material används 

opersonliga passivkonstruktioner i danskan i situationstypen ’bare happenings’ (Sansò 2006: 

259). Konstruktionen består av ett opersonligt der som subjekt, följt av hjälpverbet blive 

kombinerat med ett particip som predikat, som i exempel (11). 

 

(11) Der blev begået mange hovmodige handlinger i biblioteket. (Sansò 2006: 259) 

 

För att uttrycka ’agentless generic events’ används bland annat den opersonliga aktiva 

konstruktionen med man i danskan (Sansò 2006: 260). Sansòs slutsats är att alla språk har 

sina egna sätt att använda passivkonstruktioner, ”even when two languages have the same 

range of construction types, it is by no means automatic that these construction types have the 

same distribution” (2006: 266). Sansò antyder alltså att sättet på vilket en (opersonlig) 

passivkonstruktion används är språkbundet. 
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Siewierska delar upp den opersonliga passivkonstruktionen i semantik, syntax och morfologi. 

De semantiska kännetecknen är att konstruktionen saknar mänsklig agentivitet och att den 

beskriver situationer och händelser med en icke-specifik agens, som illustreras med exempel 

(12) ur polskan (Siewierska 2008b: 3-4). 

 

(12) Polish 

            W szkole   Piotrowi       często  dokuczano. 

            in  school  Peter.DAT   often   make fun. IPFV 

            ‘At school, Peter was often made fun of.’ 

 

Det syntaktiska kännetecknet är att det antingen inte finns ett subjekt överhuvudtaget eller så 

finns det ett expletivt subjekt, som i exempel (13)  (Siewierska 2008b: 5). 

 

(13) German 

            Es  wurde                     getanzt. 

            it   become.PST.3SG    dance.PST.PTCP 

            ‘There was dancing.’ 

 

Till slut finns det också ett morfologiskt kännetecken enligt Siewierska (2008b: 5-6). Utifrån 

det morfologiska perspektivet består opersonliga konstruktioner av huvudverb som antingen 

saknar personspecifikation, som infinitivkonstruktioner (t.ex. i ryskan) eller så är verbet 

invariabelt tredje person, som i finskan, illustrerat i exempel (14). 

 

(14) Finnish (Hakulinen & Karttunen 1973: 165) 

            Jos  aikoo                   laihtua                         lopettaa                syömisen. 

             if    intend.PRS.SG   lose.weight.1ST.INF   finish.PRS.3SG    4th.INF.GEN 

            ‘If you want to lose weight you give up eating.’ 

 

 

När man lägger ihop alla dessa kännetecken på opersonliga passiver drar Frajzyngier (1982: 

288-289) slutsatsen att konstruktionens form är passiv, medan funktionen är aktiv. På grund 

av det skriver Abraham & Leiss (2006: 502) att namnet ’opersonlig passiv’ inte riktigt är 

tillfredsställande. Enligt dem kan konstruktionen inte riktigt kallas för en passiv eftersom den 

saknar passiv semantik och inte heller för opersonlig på grund av det opersonliga subjektet 

som egentligen står för en indefinit mänsklig agens. De hävdar att ’subjectless passives’ vore 

ett bättre, lämpligare namn (Abraham & Leiss 2006: 510). 
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Om de ovannämnda komponenterna kombineras kommer man fram till en fullständig 

definition på opersonliga passiver: 

 

Opersonliga passiver är passivkonstruktioner som antingen saknar ett grammatiskt subjekt 

eller som har ett expletivt pronomen som subjekt. Det logiska, underliggande subjektet 

uttrycks oftast inte alls, även om det kan ta en oblik kasus i vissa språk. Det underliggande 

subjektets referens är alltid en icke-specifik och mänsklig agens. Konstruktionens predikat 

brukar vara ett irresultativt intransitivt verb och hela konstruktionen anses vara imperfektiv. 

Opersonliga passiver används oftast i skriftspråk och själva användningen är språkbunden. 

Formellt betraktas opersonliga passiver som passiva, men funktionellt anses de vara aktiva på 

grund av det icke-specifika, mänskliga subjektet. 

 

3.2 Svenska  

 

I den här delen av kapitel 3 tillämpas den opersonliga passivens definition på svenskan. 

 

- Det grammatiska subjektet 

 

Enligt SAG (IV, 1999: 57) är det grammatiska subjektet i svenskan i opersonliga 

passivkonstruktioner det expletiva pronomenet det. SAG (IV, 1999: 57) urskiljer fyra olika 

användningar av det som grammatiskt subjekt: 

 

1. Verbet saknar bundna nominala bestämningar, (jfr. exempel (15)). 

2. Verbet har en bestämning som är satsens objekt, precis som i den aktiva varianten. 

Denna bestämning är indefinit och oftast svagt referentiell, (jfr. exempel (16)). 

3. Satsen består av en postponerad bisats som objekt, som illustreras av exempel (17). 

4. ”En anförd mening kan vara underordnad en anförande sats med passivt verb och 

expletivt subjekt”, som i exempel (18).  

(SAG IV, 1999: 57) 

 

(15) Det spaklas, slipas, tejpas och målas. 

(16) Det spelades kort till långt in på natten. 

(17) Det sades att hon skulle göra en ny film. 

(18) Du förstår dig på barn, sägs det.  

           (SAG IV, 1999: 57) 
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Enligt SAG (IV, 1999: 57) kan det expletiva pronomenet också ersättas av här eller där i de 

första och andra ovanstående fallen, som illustrerat i exempel (19) och (20). 

  

(19) Brukar här städas till jul? 

(20) Brukar där städas till jul?  

            (SAG IV, 1999: 57) 

 

- Det logiska subjektet 

 

Enligt Lyngfelt (2010: 178) brukar det logiska subjektet inte uttryckas i opersonliga passiver i 

svenskan eftersom det alltid är mänskligt och icke-specifikt. I passiva satser uttrycks agens 

med hjälp av en prepositionsfras inledd av av i svenskan (SAG IV, 1999: 373). Detta kan vara 

optionellt, obligatoriskt eller utelämnat. De optionella och obligatoriska alternativen är endast 

möjliga vid transitiva verb som passiveras till personliga passiver. Enligt SAG (IV, 1999: 

373) utelämnas agens vanligtvis i opersonliga passiver, men det är dock möjligt att tillägga 

agens när man vill förtydliga situationen, som i exempel (21). 

 

(21) Under middagen hölls det tal av inte mindra än tjugo personer.  

            (SAG IV, 1999: 375) 

 

Engdahl (2006: 38) däremot skriver att det inte är möjligt att uttrycka agens med en av-fras i 

opersonliga passiver. För att uttrycka agens väljer man i stället ett omständighetsadverbial, 

som i exempel (22), där (22a) inte fungerar med en uttryckt agens i en av-fras, och (22b) 

fungerar med ett omständighetsadverbial som uttrycker agens.  

 

(22) a. Det dricks mycket öl (*av studenterna). 

            b. Det dricks mycket öl bland studenterna. (Engdahl 2006: 38) 

 

Agens i opersonliga passiver (om den nu är uttryckt eller inte uttryckt) är underförstådd som 

mänsklig och icke-specifik (Engdahl 2006: 39). När agens inte är mänsklig föredras en 

opersonlig aktiv konstruktion som i exempel (23). 

 

(23) Det sjunger i telefonledningarna. (Engdahl 2006: 39). 

 

Att agens i opersonliga passiver alltid är mänsklig kan antydas av möjligheten att tillägga ett 

agens-orienterat adverbial (Engdahl 2006: 40; Lyngfelt 2010: 189). Detta illustreras i exempel 

(24). 
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(24) Det arbetas frivilligt/motvilligt (*av lärarna) på universitetet.  

            (Engdahl 2006: 40) 

 

Lyngfelt (2010: 189) tillägger att icke-agentiva verb kan förekomma i opersonliga 

passivkonstruktioner i svenskan, men att det är ovanligt. Detta illustreras i exempel (25). 

 

(25) Det dogs allför lite i den nederländska litteraturen. (Lyngfelt 2010: 189) 

 

- Predikatet 

 

Enligt SAG (IV, 1999: 371) fungerar intransitiva verb som opersonliga passiver. I så fall 

anger konstruktionen oftast en aktion i flertal eller aktioner som följer på varandra, som i 

exempel (26). 

 

(26) Nu byggs det återigen i Faluns centrum. (SAG IV, 1999: 371) 

 

I två fall kan ett transitivt verb passiveras till en opersonlig konstruktion. Det ena fallet är när 

verbets objekt (i den aktiva satsen) står kvar på sin ursprungliga plats i passivsatsen. Objektet 

är i så fall indefinit och brukar vara svagt referentiellt, ofta handlar det om innehållsobjekt 

(SAG IV, 1999: 371). Detta är illustrerat i exempel (27). 

 

(27) Det skrevs inbjudningskort till långt in på natten. (SAG IV, 1999: 371) 

 

Bitransitiva verb som består av ett indefinit, svagt referentiellt indirekt objekt kan också stå i 

opersonliga passivkonstruktioner, som exempel (28). 

 

(28) Det har erbjudits oss vissa expansionsmöjligheter. (SAG IV, 1999: 372) 

 

Det andra fallet är när det transitiva verbets objekt är en postponerad nominal bisats, som i 

exempel (29) ur SAG (IV, 1999: 372). 

 

(29) Det sägs att man inte ska dricka när man känner sig nere. 

 

I båda fallen är konstruktionen strukturellt tvetydig eftersom objektet också kan uppfattas som 

egentligt subjekt, i så fall anses det som formellt subjekt (SAG IV, 1999: 372). 

Enligt Engdahl (2006: 39) räknas sådana konstruktioner inte som opersonliga passiver utan 

som passiver med ett formellt subjekt (det) och ett efterställt subjekt som är det egentliga 
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subjektet. Dessutom är det ibland möjligt att tillägga en av-fras för att uttrycka agens i 

konstruktioner med en postponerad bisats vilket illustreras i exempel (30).  

 

(30) Det påstods av talesmannen att detta inte skulle få några oönskade  

            konsekvenser. (Engdahl 2006: 39) 

 

Eftersom Engdahl (2006: 38) skriver att det är omöjligt att tillägga agens med hjälp av en av-

fras i opersonliga passiver, menar författaren att exempel (30) inte räknas som opersonlig 

passiv. 

 

Viberg (2010: 147) skriver att “[i]n principle, the impersonal passive is fully productive, but 

in terms of frequency a restricted number of more or less lexicalized impersonal passives 

dominate”. Dessa dominerande opersonliga passiver består av kommunikationsverb, som i 

exempel (31). 

 

(31) Det ryktades att hon i sin ungdom varit dansare. 

 

Om säga skriver han att "[t]he nuclear communication verb säga can also be used as an 

impersonal passive (det sägs ‘it is said’) and in this use it functions as a reportative evidential 

marker” (Viberg 2010: 147). 

 

Framför allt intransitiva verb är vanliga i opersonliga passivkonstruktioner (SAG IV, 1999: 

371), men Viberg (2010: 148) tillägger att det gäller bara för aktiva intransitiva verb, d.v.s. 

intransitiva verb som består av en agens i argumentstrukturen (= unergatives), eftersom 

opersonliga passiver alltid implicerar en icke-specifik agens. 

 

Verb som är reflexiva eller reciproka kan inte stå i opersonliga passivkonstruktioner (Lyngfelt 

2010: 189). Detta illustreras i följande exempel (32) och (33). 

 

(32) *Det tvättades sig flitigt. 

(33) *Det kramades varandra hela tiden. 

            (Lyngfelt 2010: 189) 
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- Hela konstruktionen 

 

Eftersom det finns två olika sätt att bilda passiv i svenskan handlar den här delen om 

skillnader mellan bli-passiv och s-passiv. 

 

S-passiven bildas genom att tillägga –s till verbformen, som kan böjas i tempus, medan bli-

passiven bildas med hjälpverbet bli följt av ett particip som kongrueras med subjektet i 

nummer och genus (Engdahl 2006: 22). Sundman (1983: 106) skriver att s-passiv inte är 

identiskt med bli-passiv, inte grammatiskt och inte semantiskt. Detta förklarar författaren med 

ett exempel på båda konstruktionerna där hon tillägger gärna som ett adverbial som berättar 

lite mer om satsens patiens, som i exempel (34). 

 

(34) a. Harry blev gärna opererad. 

            b. ?Harry opererades gärna.  

            (Sundman 1983: 106) 

 

Eftersom både Harry blev opererad och Harry opererades ser ut att ha samma betydelse, 

skulle man tro att man kan tillägga gärna eller något annat adverbial i båda eller i inga av 

dessa två satser. Eftersom så inte är fallet drar Sundman (1983: 106) slutsatsen att det måste 

finnas en skillnad mellan konstruktionerna: en grammatisk skillnad eftersom (34a) kan ta 

gärna medan (34b) inte kan det; en semantisk skillnad eftersom båda konstruktionerna borde 

kunna ta gärna om de betydde samma sak. 

 

Enligt Engdahl (2006: 23) används bli-passiv oftast för att uttrycka en förändring medan det 

statiska hjälpverbet vara används när resultatet är viktigare än själva förändringen 

(konstruktioner med vara anses traditionellt inte som passivkonstruktioner). Detta illustreras i 

följande exempel (35) och (36). 

 

(35) Talarna blev avbrutna flera gånger. 

(36) Fången var redan avrättad. 

            (Engdahl 2006: 23) 

 

S-passiv används vanligtvis när det gäller allmänna regler, recept eller föreskrifter (Engdahl 

2006: 24). I andra fall fungerar oftast både s-passiv och bli-passiv. Skillnaden mellan dessa 

två konstruktioner är i så fall att s-passiven oftast används för att referera till en händelse när 

man inte lokaliserar den i tid; när det gäller ett specifikt tillfälle väljs bli-passiven (Engdahl 
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2006: 25). Dock är det ibland möjligt att använda s-passiv i specifika fall också, som i 

exempel (37). 

 

(37) a. Uppgiften lämnades in för sent 

            b. ??Uppgiften blev inlämnad för sent. 

            (Engdahl 2006: 25) 

 

Både resultativa och irresultativa verb kan ta s-passiv, medan bli-passiven fungerar bättre med 

resultativa verb (Engdahl 2006: 27). SAG (IV, 1999: 392) skriver att den perifrastiska 

passiven används med irresultativa verb när man vill fokusera på händelsens början, som i 

exempel (38). 

 

(38) Lisa blev på kort tid uppskattad av hela personalen. (SAG IV, 1999: 392) 

 

Engdahl (2006: 28) tar över resultaten från en tidigare korpusundersökning av Laanemets 

(2004) om passivkonstruktionen i tidningsspråk. Undersökningen framvisar att s-passiven 

används i 91% av alla fallen, medan bli-passiven används i endast 1% (de övriga satser består 

av konstruktioner med vara) (Laanemets 2004, återgiven hos Engdahl 2006: 29). En annan 

skillnad är att det grammatiska subjektet i bli-passiver brukar vara animat (Engdahl 2006: 30). 

Hon skriver ”[i]n Swedish almost 90 % of the subjects of bli-passives are animate, compared 

with a third of the subjects in s-passives … high frequency verbs that only take inanimate 

objects such as öppna (open), stänga (close), tala (talk) and dricka (drink) had no occurrences 

in the bli-passive in the corpus” (Korpusundersökning Laanemets 2004, återgiven hos 

Engdahl 2006: 31). En tredje skillnad mellan bli-passiver och s-passiver är att bli-passiv oftast 

föredras ”[w]hen the subject is a possible controller and the situation can be controlled or 

influenced, as in the case of elections” (Engdahl 2006: 32). 

 

Enligt Laanemets undersökning (2004, återgiven hos Engdahl 2006: 37) saknar både s-

passiverna och bli-passiverna en explicit uttryckt agens, med hjälp av en av-fras, i de flesta 

fallen (89% av bli-passiver och 87% av s-passiver uttrycker ingen agens).  

 

När det gäller opersonliga passiver skriver Lyngfelt (2010: 178) att dessa konstruktioner bara 

består av s-passiver. Engdahl (2006: 39) tillägger att opersonliga bli-passiver är begränsade 

till konstruktioner som exempel (39) och (40), som består av en negativ eller kvantitativ fras 

som står före participet.  
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(39) Det blev ingenting gjort. 

(40) Det blev inte mycket sagt. 

                        (Engdahl 2006: 39) 

 

Till skillnad från bli-passivens och s-passivens distribution i opersonliga passiver fungerar 

enligt Viberg (2010: 144) den motsvarande aktiva man-konstruktionen med alla typer av verb.                                 

 

Opersonliga passivkonstruktioner används enligt Viberg (2010: 41) som en ’bare happening’, 

vilket han har lånat från Sansò (2006). En ’bare happening’ är 

 

a conceptualisation of the event depicted by the verb as a naked fact, at the lowest 

level of elaboration. The arguments of a prototypical transitive clause represent 

distinct, clearly individuated participants that are sharply differentiated from one 

another and from other entities that could virtually participate in the event. When 

the event is conceptualized as a bare happening, none of the participants is 

focused: as a result, the event too is characterised by low salience (Sansò 2006: 

240-241). 

 

Förutom det kan opersonliga passiver också användas för att referera till en vag agens (Viberg 

2010: 147). Denna agens har en väldigt generisk referens, som i exempel (41). 

 

(41) Det pratades om Torsten och Vidart. (Viberg 2010: 147) 

 

Sundman (1983: 109) skriver att både s-passiv och bli-passiv kan användas “in order to 

denote meanings that can also be denoted by active verb forms, without any change of the 

grammatical relations in the sentence”, vilket illustreras i exempel (42) och (43) där a-

meningarna består av en passivkonstruktion, medan b-meningarna består av en aktiv 

konstruktion. 

 

(42) a. Ministern var väl föreberedd. 

            b. Ministern hade förberett sig väl. 

(43) a. Publiken samlades i aulan. 

            b. Publiken samlade sig i aulan. 

            Sundman (1983: 109) 
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Detta betyder att a-satserna inte har en passiv betydelse, utan en reflexiv betydelse uttryckt 

med en passiv-form (Sundman 1983: 109). Dock är det viktigt att tillägga att konstruktionen i 

exempel (42a) traditionellt inte anses som passiv; det är Sundmans egen tolkning. 

 

Sundman (1983: 111) och Viberg (2010: 144) drar slutsatsen att aktiva och passiva satser är 

ett kontinuum från aktiva transitiva satser till passiva satser med en explicit animat agens. 

Sundman (1983: 111) illustrerar detta på följande sätt: 

 

Active                Reflexive            Intransitive           Passive                         Passive 

transitive    >      sentences     >     sentences       >     sentences with      >     sentences with 

sentences                                                                     inanimate agent            animate agent     

 

 

Opersonliga passivkonstruktioner i svenskan tar vanligast det som grammatiskt subjekt, men 

möjligen också här eller där. Det logiska subjektet är en mänsklig och icke-specifik agens. 

Denna kan inte uttryckas enligt vissa källor (Lyngfelt 2010), medan andra källor (SAG IV, 

1999) skriver att agens kan uttryckas för att förtydliga satsen. Vanligast används intransitiva 

verb, men vissa transitiva verb fungerar också, nämligen verb som har ett prepositionsobjekt 

som står kvar på sin ursprungliga plats eller verb som har en postponerad bisats som direkt 

objekt. Inte alla intransitiva verb kan passiveras till en opersonlig konstruktion, utan bara 

unergatives (dessa som har en agens i argumentstrukturen). Det finns bara enskilda fall där 

bli-passiven används i opersonliga passivkonstruktioner, i alla andra fall används s-passiven. 

Hela konstruktionen uttrycker en ’bare happening’ där händelsen står centralt; konstruktionen 

kan sättas i den motsvarande aktiva konstruktionen med hjälp av man som i så fall blir satsens 

subjekt. 

 

3.3 Nederländska 

 

I den här delen av kapitel 3 tillämpas den opersonliga passivens definition på nederländskan. 

Enligt ANS (II, 1997: 1406) och Kirsner (1976-77: 1) finns det ’riktiga’ (echte) passiver och 

’falska’ (onechte) eller pseudo-passiver. Kirsner beskriver båda konstruktionerna på följande 

sätt:  
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ELV [=’echte lijdende vorm’; ’riktig’ passiv]      

i. Heeft een aanwijsbaar ’grammaticaal subject’ geïnterpreteerd als ‘logisch  

object’. 

ii. Komt voor met transitieve en pseudo-transitieve werkwoorden (d.i. met 

weglaatbaar object). 

iii. Heeft een geïmpliceerd ‘logisch subject’ dat menselijk, niet menselijk 

levend of niet-levend kan zijn. 

 

OLV [=’onechte lijdende vorm’; ‘falsk’ passiv] 

i. Heeft geen aanwijsbaar ‘grammaticaal subject’ hoe dan ook. 

ii. Komt voor met intransitieve en pseudo-intransitieve werkwoorden. 

iii. Heeft een geïmpliceerd ‘logisch subject’ dat menselijk moet zijn. 

         (Kirsner 1976-77: 1) 

 

 

- Det grammatiska subjektet 

 

I nederländskan tar subjektet formen av det expletiva pronomenet er i opersonliga 

konstruktioner (Frajzyngier 1982; Abraham & Leiss 2006; Siewierska 2008a). Enligt ANS 

(II, 1997: 1417) och Kirsner (1976-77: 1) räknas er dock inte som grammatiskt subjekt. Er 

anses som ett presentativt  (presentatief) adverb som används när ett subjekt saknas eller när 

subjektet har flyttats fram till slutet av satsen (ANS II, 1997: 471). Båda skriver att 

opersonliga passiver i nederländskan inte har ett grammatiskt subjekt överhuvudtaget. Detta 

illustreras med följande exempel (44) och (45) ur ANS (II, 1997: 1414-1417): 

 

(44) Er wordt druk gevoetbald. 

(45) Verwacht wordt dat de minister spoedig zal aftreden. 

 

Båda exemplen består av opersonliga passivkonstruktioner men endast i (44) hittas er. I 

exempel (45) har perfekt particip verwacht topikaliserats så att er inte längre behövs för att 

skapa en grammatisk sats. Detta betyder att er inte är nödvändigt utan fungerar som 

platshållare i opersonliga passiver vilket leder till slutsatsen att opersonliga passiver saknar 

grammatiskt subjekt. 
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ANS (I, 1997: 465) sammanfattar funktionen av er i Tabell (2). 

 verwijzend vervangbaar 

door hier/daar 

infromatie-

structureel 

zelfstandig 

Locatief + + - + 

Presentatief - ± + + 

Prepositioneel ± + - - 

Kwantitatief + - - ± 

Tabell 2: Funktionen av er (ANS I, 1997: 465) 

 

Tabellen visar att er i sin presentativa funktion kan ersättas av hier och daar i vissa 

situationer. Hier och daar kan alltså också vara ’det grammatiska subjektet’ i opersonliga 

passiver. 

 

Enligt Abraham & Leiss (2006: 513) kan het inte användas i subjektsposition i nederländskan 

eftersom ”it cannot occur in subject position in passives”; det är bara er som kan användas 

enligt dem. 

  

- Det logiska subjektet 

 

Enligt ANS (II, 1997: 1413-1416) finns det två olika användningar av passivkonstruktionen i 

nederländskan, nämligen med eller utan (uttryckt) agens. Den förstnämnda konstruktionen 

består alltså av en prepositionsfras inledd av door för att uttrycka satsens agens. Valet mellan 

aktiv och passiv beror i detta fall på vad man vill betona. Det informativt viktigaste elementet 

står bäst på slutet av meningen för att få extra betoning, samma gäller för ny information 

(Verhagen 1992: 316). Om man vill framhäva agens fungerar en passivsats oftast bättre än 

den motsvarande aktiva satsen. Detta illustreras i ANS (II, 1997: 1415) med exempel (46) och 

(47).  

 

(46) De liedjes voor dit programma waren gekozen door Waling Tiersma. 

(47) Waling Tiersma had de liedjes voor dit programma gekozen. 

 

För att avsluta ett musikprogram skulle exempel (46) fungera bättre än exempel (47) eftersom 

elementet som bär den viktigaste informationen står sist. I opersonliga passivkonstruktioner är 

det logiska subjektet icke-specifik och mänsklig, därför är det inte nödvändigt att tillägga det. 
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Dock görs det i enskilda fall (som Frajzyngier (1982: 281) skrivit), oftast för tydlighetens 

skull, illustrerat med exempel (48) ur ANS (II, 1997: 1418). 

 

(48) Er wordt blijkbaar weer druk gedanst door de Nijmegenaren. 

 

Passivens andra användning, utan agens, väljs när händelsen står centralt (ANS II, 1997: 

1413). Det logiska subjektet uttrycks inte, även om det är möjligt. ANS urskiljer följande fyra 

olika skäl för att använda en passivkonstruktion utan agens (II, 1997: 1413-1414): 

 

1. Agens är inte känd, som i exempel (49).  

2. En uttryckt agens är överflödig eftersom den är underförstådd i situationen, illustrerat i 

exempel (50).  

3. Agensen uttryckts inte på grund av ödmjukhet och artighet (i aktiva satsen skulle 

subjektet stå i första person). Detta illustreras i exempel (51).  

4. Agens står för människorna, man, de, ... Agens är mänsklig och generisk, som i 

exempel (52). 

 

(49) In Brussel is vanmorgen een aanslag gepleegd op de plaatselijke  

            vertegenwoordiger van de PLO. 

(50) Jansen kreeg ontslag bij de HOBAG zonder dat een reden werd opgegeven.     

            (namelijk door de directie) 

(51) U wordt verzocht de uitgang aan de achterkant van het gebouw te gebruiken. 

(52) Er wordt beweerd dat hij om financiële redenen naar het buitenland gegaan is.  

            (ANS II, 1997: 1413-1414) 

 

Passivkonstruktionen i exempel (52) är en opersonlig konstruktion och väljs oftast för att 

undvika den motsvarande aktiva men-konstruktionen som är mer formell (ANS II, 1997: 

1414). I sådana konstruktioner är agens alltid mänsklig, som illustreras i exempel (53) som 

består av en grammatisk sats och exempel (54) som inte är grammatiskt på grund av den icke-

mänskliga agens.  

 

(53) Er wordt druk gevoetbald. 

(54) *Er wordt geregend. <uitgesloten> (ANS II, 1997: 1417) 
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- Predikatet 

 

Både ANS (II, 1997: 1406) och Kirsner (1976-77: 1) urskiljer ’riktiga’ (echte) passiver från 

’falska’ (onechte) eller pseudo-passiver. ’Riktiga’ passiver bildas med ett transitivt verb. 

Dessa konstruktioner liknar Shibatanis (1985: 837) prototypiska passivkonstruktion där 

patiens blir subjekt och agens utelämnas. ’Falska’ passiver eller pseudo-passiver är 

opersonliga passiver och består av ett intransitivt verb (ANS II, 1997: 1417). Det Carnie & 

Harley (2005: 46) skriver om opersonliga passivers predikat i allmänhet gäller också för 

nederländskan, nämligen att inte alla intransitiva verb kan passiveras i en opersonlig 

konstruktion. ANS (II, 1997: 1418) påpekar att intransitiva verb som bildas med zijn i perfekt 

i aktiva satser inte kan stå i opersonlig passiv, som bland annat vliegen, weglopen och 

inslapen, illustrerat i exempel (55). 

 

(55) *Er wordt ingeslapen. (ANS II, 1997: 1418) 

 

Zaenen (1993: 132) delar upp intransitiva verb i två olika kategorier: resultativt/irresultativt 

och kontrollerbart/okontrollerbart, vilket sammanfattas i följande Tabell (3): 

 

 B: atelic 

activities 

states 

-B: telic 

accomplishments 

achievements 

A 

+ control 

telefoneren 

‘phone’ 

aankomen 

‘arrive’ 

-A 

-control 

stinken 

‘stink’ 

sterven 

‘die’ 

        Tabell 3: Intransitiva verb i nederländskan (Zaenen 1993: 132) 

 

Enligt Zaenen (1993: 135) är det möjligt att bilda opersonliga passiver med verb som både är 

irresultativa och kontrollerbara, som i exempel (56) och (57), okontrollerbara verb leder till 

ogrammatiska opersonliga passivkonstruktioner, som i (58) och (59). 

 

(56) a. De meisjes hebben hard gewerkt. 

            b. Er werd hard gewerkt (door de meisjes). 

 

(57) a. De jongen heeft getelefoneerd. 

            b. Er werd (door ?de/een jongen) getelefoneerd. 
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(58) a. De man heeft gebloed. 

            b. *Er werd (door de man) gebloed. 

 

(59) a. In dat ziekenhuis zijn (er) veel patiënten gestorven. 

            b. *In dat ziekenhuis werd er (door veel patiënten) gestorven.  

            (Zaenen 1993: 135-136) 

 

Däremot kan ett resultativt verb stå i opersonlig passiv om ett irresultativt adverb tilläggs, 

som i exempel (60) och tvärtom, ett irresultativt verb kan vara ogrammatiskt i opersonliga 

passivsatser om ett resultativt aspekt tilläggs, som i exempel (61). 

 

(60) a. *Er werd aangekomen. 

            b.(In dat hotel heb ik geen oog dicht gedaan, want)  

               er werd de hele nacht aangekomen en vertrokken.  

            (Carnie & Harley 2005: 48) 

 

(61) a. Er werd gelopen. 

            b. *?Er werd naar huis gelopen.  

                        (Zaenen 1993: 138) 

 

Zaenen (1993: 139) förklarar detta på följande sätt: 

 

The acceptability of the impersonal passive depends on the aspect of the sentence 

as a whole, not just the Aktionsart of the lexical entry: the sentence has to be 

interpreted as referring to a situation that is atelic (Zaenen 1993:139). 

 

En (opersonlig) passivkonstruktion kan bildas med verbet worden följt av ett perfekt 

particip eller med verbet zijn följt av ett perfekt particip. Verhagen (1992: 315-316) 

beskriver båda predikatens likheter och skillnader: 

 

Firstly, both passives contain a past particple, which means that both involve the 

mentioning of a state […] Secondly, they differ in that the auxiliary in one case 

(worden) as such means “become”, “enter into a state”, and in the other case (zijn) 

“be”, “exist”. Finally, both present a situation in such a way that an agent is not a 

core participant in the situation (Verhagen 1992: 315-316). 
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Detta illustreras i följande Tabell (4): 

                     

                        Tabell 4: Worden-passiver och zijn-passiver (Verhagen 1992: 316) 

 

Enligt hans definition uttrycker passiver med worden förändring, medan passiver med zijn 

uttrycker existens (Verhagen 1992: 317). 

 

- Hela konstruktionen 

 

Enligt Kirsner (1976-77: 2) finns det enbart en passiv-form i nederländskan. Till skillnad från 

mer traditionella grammatiker som Kruisinga och Van Es (återgiven hos Kirsner 1976-77: 2) 

som anser ’riktiga’ och ’falska’ passiver som två olika former, skriver Kirsner att så inte är 

fallet. Enligt honom finns det endast en passiv-form (Kirsner 1976-77: 3).  

Kirsner (1976-77: 5) skriver nämligen att båda passiverna kan sammanfattas i en enda 

betydelse, nämligen: HOGE PARTICIPANT NIET IN FOCUS. Participanten är ett element i 

meningen som är centralt inblandat i verbets händelse. En ’hög’ participant är en participant 

“die hoog scoort op de schaal van relatieve agentiviteit of agens-achtige kenmerken, relatieve 

activiteit met betrekking tot het gebeuren genoemd in het werkwoord” (Kirsner 1976-77: 6). 

Att den är ‘i fokus’ betyder att den är i centrum, eftersom den kongruerar med verbet. Kirsner 

ger följande definition: 

 

HOGE PARTICIPANT NIET IN FOCUS 

Er is een hoge participant betrokken in het gebeuren – die een betrekkelijk grote 

bijdrage levert aan het gebeuren genoemd in het werkwoord – maar die is NIET 

IN FOCUS, niet in het centrum van de aandacht, niet op de voorgrond gebracht 

als ’grammaticaal subject’ (Kirsner 1976-77: 6). 
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Ovanstående definition leder till följande beskrivning av en ’riktig’ (62) och en ’falsk’ (63) 

passiv. 

 

(62)                     De huizen             werden verwoest. 

LEXICON:             huis                       verwoesten 

GRAMMATICA:   -MEERVOUD     -PARTICIPANT IN FOCUS IS  

                                                               MEERVOUD 

                                                               (werkwoordsuitgang) 

                                                              -HOGE PARTICIPANT NIET IN  

                                                               FOCUS 

                                                               (passief-morfologie)  

 

 

INFERENTIES: 1. ‘huizen’ is de PARTICIPANT IN FOCUS 

                            2. Er is zowel een PARTICIPANT IN FOCUS als een  

                                PARTICIPANT NIET IN FOCUS. 

                            3. Daar de HOGE PARTICIPANT NIET IN FOCUS is, is de 

                                PARTICIPANT IN FOCUS NIET HOOG.     

 

(63)                    Er                           werd gefloten 

LEXICON:                                          fluiten 

GRAMMATICA: -LAGE DEIXIS    -PARTICIPANT IN FOCUS IS  

                                                              ENKELVOUD 

                                                              (werkwoordsuitgang) 

                                                             -HOGE PARTICIPANT NIET IN FOCUS 

                                                              (passief-morfologie) 

 

INFERENTIES: 1. In afwezigheid van een aanwijsbaar ‘grammaticaal subject’ 

                                waar de persoonsvorm naar zou kunnen verwijzen, is er 

                                geen PARTICIPANT IN FOCUS. 

                            2. Daaruit volgt dat het enige element dat relevant is voor de 

                                boodschap de PARTICIPANT NIET IN FOCUS is. Daar 

                                deze HOOG (agens-achtig) is, is het gebeuren meer een  

                                handeling dan een toestand. 

                            3. Maar aangezien de HOGE PARTICIPANT NIET IN  

                                FOCUS is, is wat wordt benadrukt eenvoudig het gebeuren   

                                zelf. 

(Kirsner 1976-77: 6-7) 

 

Med denna beskrivning kan man dra slutsatsen att båda konstruktionerna består av samma 

form. Däremot förklarar definitionen fortfarande inte att den höga participanten i opersonliga 

passivkonstruktioner (eller ’falsk’ passiver) ska vara mänsklig. Kirsner (1976-77: 10) skriver 
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att människor är mer ’fokus-värdiga’ (focus-waardig) än djur eller ting. Han återger två 

sorters lingvistiskt ’bevis’ för det. Det första är att det finns fler möjligheter att hänvisa till 

människor än till djur och ting. Människor har nämligen egennamn. En särskild man kan till 

exempel hänvisas till som mannen, herr Bruin, Johan, ... medan en stol bara kan hänvisas till 

med stol (Kirsner 1976-77: 10). Extra bevis finns i det nederländska pronomensystemet. Ett 

pronomen i tredje person kan vara både zij och ze för människor medan bara det sistnämnda 

alternativet är möjligt för saker och ting. När en preposition behövs tillsammans med ett 

pronomen finns det igen två alternativ för människor, nämligen met hem och ermee, medan 

bara det sista fungerar för saker och ting. Ett annat exempel är att hijzelf bara kan referera till 

människor medan hetzelf (bestående av het, som oftast refererar till saker och ting) inte finns 

(Kirsner 1976-77: 10). 

 

Kirsners andra sorts ’bevis’ är en frekvensräkning (1976-77: 11). När man räknar hur ofta en 

hög eller låg participant är mänsklig i aktiva satser, ser man att den höga participanten är nio 

gånger av tio mänsklig, medan den låga är överväldigande icke-levande (Kirsner 1976-77: 

11). Detta leder till följande slutsats: 

 

Wanneer nu hoge participanten in actieve zinnen in overstelpende mate ertoe 

neigen om menselijk te zijn, dan suggereert de claim van het passief, dat er een 

hoge participant niet in focus is, natuurlijk dat het element in kwestie normaliter 

focus verdient en dat het dus, menselijk is (Kirsner, 1976-77: 11). 

 

Varför detta gäller för ’falska’ passiver men inte för ’riktiga’ passiver förklarar Kirsner på 

grund av skillnaden mellan dessa två passivanvändningar. Kirsner gör detta på två olika sätt; 

det första sättet kallar han för ’common-sense’, det andra sättet för ’det analytiska’ (Kirsner 

1976-77: 11). 

 

Common-sense-sättet förklaras på följande sätt. ’Riktiga’ passiver har ett grammatiskt subjekt 

som hänvisar till en icke-hög participant i fokus. Passiven används för att prata om denna 

participant. Det är participantens öde som är viktigast (Kirsner 1976-77: 11). ’Falska’ passiver 

däremot har endast en hög participant i bakgrunden, utan någonting annat i förgrunden vilket 

leder till att handlingen själv är central och viktigast. Eftersom handlingen är viktigast kan 

man undra om man är mest intresserad av människors eller icke-människors handlingar. 
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Enligt Kirsner är det mest sannolikt att välja de förstnämnda handlingarna på grund av den 

mänskliga egocentriciteten (1976-77: 12).  

 

På det analytiska sättet att förklara skillnaden mellan ’riktiga’ och ’falska’ passiver kan man 

säga att en ’riktig’ passivkonstruktion är relativ medan en ’falsk’ passiv är absolut (Kirsner 

1976-77: 12). I ’riktiga’ passiver är participanten i fokus uttryckt, samt den höga participanten 

som inte är i fokus. Detta illustreras i ett analogt fall som Vergeleken met Wim is Toon niet 

lang. Toon är relativt kort, men man vet inte om han också är kort på ett absolut sätt (Kirsner 

1976-77: 12) I ’falska’ passiver finns det bara en participant, nämligen den höga som inte är i 

fokus. Eftersom det saknas en participant i fokus kan man säga att betydelsen blir absolut 

därför att hela konstruktionen enbart kan hänvisa till den höga participanten som inte är i 

fokus. Att ställa någonting i bakgrunden är mer relativt och i så fall svagare i en ’riktig’ passiv 

än i en ’falsk’ passiv (Kirsner 1976-77: 12). Utifrån den analytiska metoden drar Kirsner 

(1976-77: 13) slutsatsen att den höga participanten står mer i bakgrunden i en ’falsk’ passiv än 

i en ’riktig’ passiv, vilket betyder att man kan göra kvantitativa förutsägelser om språkbruket.  

 

En förutsägelse kan till exempel vara att ’falska’ passiver inte kommer att förekomma lika 

ofta som ’riktiga’ passiver eftersom den vanliga strategin (i aktiva satser) är att ställa den höga 

participanten i fokus, vilket betyder att ’riktiga’ passiver ligger närmare strategin (Kirsner 

1976-77: 13). Detta stämmer enligt Kirsner (1976-77: 13) som skriver att en undersökning 

framvisade att ’falska’ passiver förekommer fyra till sju gånger mer sällan som ’riktiga’ 

passiver.  

 

En annan förutsägelse är att door-frasen borde förekomma oftare i ’riktiga’ passiver än i 

’falska’ passiver. Eftersom en passivkonstruktion antyder den höga participanten som inte är i 

fokus, kan man anta att det inte riktigt fungerar att uttrycka den explicit eller att ställa den i 

fokus (Kirsner 1976-77: 13). Detta betyder att man försöker undvika att uttrycka satsens 

agens helt och hållet. Eftersom ’falska’ passiver ställer den höga participanten mer i 

bakgrunden än ’riktiga’ passiver, kan man förutsäga att en door-fras inte förekommer lika ofta 

i en ’falsk’ som i en ’riktig’ passivkonstruktion. Kirsner (1976-77: 13) skriver att så är fallet: i 

hans undersökning finns det 16% av 234 ’riktiga’ passivsatser som uttrycker agens i en door-

fras, medan endast 2% procent av 84 ’falska’ passivsatser gör det. 
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Opersonliga passivkonstruktioner i nederländskan uttrycks vanligast med det presentativa er, 

men hier och daar är också möjliga; het är inte möjligt. Er, hier och daar anses inte som 

grammatiska subjekt, utan som platshållare eftersom de kan utelämnas när participet 

topikaliseras. Agens är alltid mänsklig och icke-specifik och uttrycks vanligast inte, men det 

är möjligt att tillägga agens med en door-fras, oftast för att förtydliga satsen. Predikatet bildas 

med worden eller zijn följt av ett perfekt particip vilket oftast är ett intransitivt irresultativt 

verb, som brukar vara kontrollerbart.  
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4. Korpusundersökning 

 

4.1 Svenska 

 

Eftersom det är möjligt att bilda passiv på två olika sätt på svenska har jag bestämt att 

undersöka båda konstruktionerna i opersonlig passiv eftersom man hittar olika synpunkter på 

möjligheten att låta bli-passiven stå i opersonliga passivkonstruktioner (Engdahl 2006; 

Lyngfelt 2010). För den svenska korpusundersökningen använder jag GP 2012, som består av 

texter ur Göteborgs-Posten från årgången 2012. I 4.1.1 diskuteras resultaten för s-passiven; i 

4.1.2 analyseras bli-passiven i opersonliga passiver. 

 

4.1.1 s-passiv 

 

Enligt litteraturen kan opersonliga passiver bildas med följande grammatiska subjekt: det, här 

och där (SAG IV, 1999). Det logiska, underliggande subjektet (satsens agens) uttrycks oftast 

inte eftersom det är underförstått att vara mänskligt och icke-specifikt (Lyngfelt 2010). Enligt 

SAG (IV, 1999) är det dock möjligt att tillägga agens med hjälp av en prepositionsfras med 

av. Engdahl (2006) däremot skriver att av-frasen är omöjlig i opersonlig passiver men med 

hjälp av andra prepositioner (till exempel bland) kan man i vissa fall uttrycka agens.  

 

Verbet som används i opersonliga passivkonstruktioner brukar vara intransitivt, men det är 

möjligt att passivera transitiva verb till opersonliga konstruktioner också. I så fall står verbets 

objekt antingen kvar på sin ursprungliga plats eller är det en postponerad bisats (SAG IV, 

1999). Enligt Engdahl (2006) gäller den sistnämnda konstruktionen dock inte som opersonlig 

passiv eftersom det är möjligt att tillägga agens med en av-fras, som enligt henne inte 

fungerar i opersonliga passiver. I SAG (IV, 1999) skrivs det att sådana konstruktioner är 

tvetydiga: antingen uppfattas de som opersonliga passiver eller som satser med ett formellt 

och egentligt subjekt. (För hela redogörelsen av litteraturen hänvisar jag tillbaka till 3.2.) Jag 

har bestämt att följa SAGs tolkning att sådana konstruktioner är opersonliga i denna 

undersökning, eftersom Viberg (2010) skriver att opersonliga passiver är vanligast med 

kommunikationsverb och dessa verb följs ofta av ett direkt objekt i formen av en postponerad 

bisats, som i det sägs att .... Dessutom kan man sätta denna sats i aktiv vilket skulle leda till 

en aktiv man-konstruktion: man säger att... Man skulle kunna hävda att sådana konstruktioner 
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som det sägs är såpass vanliga att de inte längre anses vara opersonliga passiver utan är 

lexikaliserade uttryck. Det är dock svårt att dra gränsen mellan dessa två tolkningar. Jag har 

därför bestämt att tolka konstruktioner som tillhör denna ’grå’ zon som opersonliga passiver. 

Min analys innehåller följaktligen opersonliga passiver med intransitiva och transitiva verb; 

med transitiva verb som har kvar sitt objekt på den ursprungliga plats och verb som följs av 

en postponerad bisats. 

  

Jag undersöker alltså om verbet används intransitivt eller transitivt, men samtidigt tittar jag 

också närmare på om verbet är resultativt eller irresultativt. I den svenska litteraturen skrivs 

inte mycket om det, men enligt den allmänna litteraturen kan endast irresultativa intransitiva 

verb stå i opersonliga passivsatser (Carnie & Harley 2005). Jag undersöker också om agens 

uttrycks eller inte och hur agens uttrycks. 

 

24 olika sökstränger söker jag på: 

 

-det *s                                                                                               -*s det 

-det *es (preteritum)                                                                         -*es det 

-det har *s                                                                                         -har det *s 

-det hade *s                                                                                      -hade det *s 

-där *s                                                                                               -*s där 

-där *es (preteritum)                                                                         -*es där   

-där har *s                                                                                         -har där *s 

-där hade *s                                                                                      -hade där *s 

-här *s                                                                                               -*s här 

-här *es (preteritum)                                                                         -*es här 

-här har *s                                                                                         -har här *s 

-här hade *s                                                                                       -hade här *s 
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Detta gör följande resultat: 

Söksträng Antal träffar 

det *s 8 815 

*s det 5 188 

det *es 1 714 

*es det 1 183 

det har *s 156 

har det *s 321 

det hade *s 37 

hade det *s 27 

där *s 279 

*s där 357 

där *es 94 

*es där 131 

där har *s 6 

har där *s 1 

där hade *s 0 

hade där *s 0 

här *s 451 

*s här 277 

här *es 46 

*es här 38 

här har *s 10 

har här *s 0 

här hade *s 2 

hade här *s 0 

      Tabell 5: Totalt antal träffar i GP 2012  

 

Antingen har jag undersökt de första 300 (detta är fallet när det totala antalet träffar överstiger 

1000 träffar) eller de första 100 (när det totala antalet är mindre än 1000 träffar). Resultaten 

återges i Tabell (6). Om det finns färre än 100 träffar, har alla träffar undersökts. 
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Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

det *s 8 815 300 6 

*s det 5 188 300 10 

det *es 1 714 300 6 

*es det 1 183 300 25 

det har *s 156 100 8 

har det *s 321 100 9 

det hade *s 37 37 1 

hade det *s 27 27 1 

där *s 279 100 0 

*s där 357 100 0 

där *es 94 94 0 

*es där 131 100 0 

där har *s 6 6 0 

har där *s 1 1 0 

där hade *s 0 0 0 

hade där *s 0 0 0 

här *s 451 100 0 

*s här 277 100 0 

här *es 46 46 0 

*es här 38 38 0 

här har *s 10 10 0 

har här *s 0 0 0 

här hade *s 2 2 0 

hade här *s 0 0 0 

Totalt antal 

meningar 

19 133 2 161 66 

Tabell 6: Översikt av söksträngarna, alla träffar, de undersökta träffarna och antalet  

                opersonliga passivkonstruktioner i GP 2012. 

 

- det 

 

Tabell (7) sammanfattar alla söksträngar med det, samt det totala antalet träffar, undersökta 

träffar och opersonlig passivkonstruktioner.  

Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

det *s 8 815 300 6 

*s det 5 188 300 10 

det *es 1 714 300 6 

*es det 1 183 300 25 

det har *s 156 100 8 

har det *s 321 100 9 

det hade *s 37 37 1 

hade det *s 27 27 1 

Totalt 17 441 1 464 66 

   Tabell 7: Antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med det. 
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Totalt har 1464 meningar undersökts; 600 består av det i kombination med ett verb i presens; 

600 med ett verb i preteritum; 200 med ett verb i perfekt och 64 med ett verb i 

pluskvamperfekt. Av dessa 1464 meningar finns det 66 som består av en opersonliga 

passivkonstruktion; 16 i presens, 31 i preteritum, 17 i perfekt och 2 i pluskvamperfekt. Att det 

finns så få opersonliga passiver beror till största delen på alla deponensverb som bland annat 

det finns och det känns som filtrerades bort. Ett annat skäll för att det finns så få användbara 

träffar är att det kan hänvisa tillbaka till ett substantiv som har t-genus eller en fras (i en 

föregående sats). Om detta är fallet kan konstruktionen inte anses vara opersonlig eftersom 

det inte används som expletivt pronomen, utan som demonstrativt pronomen.  

 

Om man tittar närmare på predikatet i de 66 opersonliga passiver som man får fram ur de 

undersökta träffarna, kan man urskilja två olika sorters verb, nämligen intransitiva och 

transitiva verb. Av 66 opersonliga passiver finns det 8 som består av ett intransitivt verb, 

medan de övriga 58 har ett transitivt verb som predikat. Den transitiva kategorin kan närmare 

delas upp i tre olika grupper: transitiva verb med ett prepositionsobjekt, transitiva verb med en 

att-fras som direkt objekt och transitiva verb med ett direkt objekt som är svagt referentiellt. 

Först diskuterar jag de opersonliga passivkonstruktionerna med ett intransitivt verb, sedan 

tittar jag närmare på de tre kategorierna bestående av transitiva verb i opersonliga passiver. 

 

Intransitivt 

 

Av alla 1464 meningar som har undersökts finns det endast 8 opersonliga passiver med 

intransitiva verb. 1 av dessa 8 opersonliga passiver hittas under söksträngen ’det + ett verb i 

presens’, 1 med ett verb i presens + det (inversion), 2  med det följt av ett preteritum verb, 3 

med ett verb i preteritum följt av det och 1 med söksträngen det + pluskvamperfekt. Nedan 

återges och analyseras dessa opersonliga passivkonstruktioner för varje söksträng. 

 

DET *S (presens) 

 

I följande exempel (64) återges den opersonliga passivkonstruktionen med ett intransitivt 

verb. 

 

(64) Men vägarna är nya och fina och där det byggs syns ofta en bild på en leende  

            president. (GP 2012) 
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Den opersonliga passiven i (64) bildas med verbet bygga som används intransitivt och är 

dessutom irresultativt. Det är det grammatiska subjektet och agens är utelämnad, men den är 

underförstådd att vara mänsklig och icke-specifik. Ett test att kontrollera detta är att se om 

man kan ersätta den opersonliga passiven med den aktiva man-konstruktionen. I det här fallet 

skulle det bli: Men vägarna är nya och fina och där man bygger syns ofta en bild på en 

leende president. Eftersom betydelsen inte ändras, kan man dra slutsatsen att mening (64) 

består av en opersonlig passivkonstruktion, som tillhör prototypen av opersonliga passiver. 

 

*S DET (presens) 

 

För söksträngen *s det hittas följande opersonliga passivkonstruktion:  

 

(65) För övrigt laddas, tvättas och packas det i Familjen som i dagarna ska korsa  

           Atlanten för att hälsa på stora Storasyster i Los Angeles samt pröva lyckan i  

           Las Vegas och fira Halloween i Klippiga bergen. (GP 2012) 

 

Den opersonliga passivkonstruktionen i exempel (65) består av tre verb (ladda, tvätta och 

packa) som används intransitivt. Alla tre är också irresultativa. Det är satsens grammatiska 

subjekt. Vid första anblicken skulle man kunna säga att agens inte uttrycks. Den är 

underförstådd som mänsklig och icke-specifik. Dock kan i Familjen tolkas som ett försök att 

uttrycka satsens agens utan att använda en av-fras. Det är familjen som laddar, tvättar och 

packar. Exempel (65) är alltså ett exempel på en opersonliga passivkonstruktion som 

specificerar satsens agens. 

 

DET *ES (preteritum) 

 

Exempel (66) och (67) återger de opersonliga passiverna med intransitiva verb för det + 

preteritum verb. 

 

(66) Den akuta krishanteringen i Grekland diskuterades inte formellt på  

            dagordningen, men det muttrades i korridorerna. 

(67) Så fort arbetet var slut plockades cyklar och tält fram och det cyklades till  

            Spekeröds dansbana. 

            (GP 2012) 

 

Exempel (66) och (67) har verben muttra och cykla som båda används intransitivt i opersonlig 

passiv. Båda verben är dessutom irresultativa. Det fungerar två gånger som grammatiskt 

subjekt, medan det logiska subjektet (satsens agens) inte uttrycks. Agens anses vara mänsklig 
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och icke-specifik (man muttrar i korridorerna och man cyklar till Spekeröds dansbana). De 

två ovanstående exemplen tillhör följaktligen den prototypiska opersonliga 

passivkonstruktionen. 

 

*ES DET 

 

De flesta opersonliga passivkonstruktionerna med intransitiva verb har hittats för söksträngen 

’verb i preteritum + det’. Totalt finns det tre opersonliga passiver, som är illustrerat i exempel 

(68), (69) och (70). 

 

(68) På den tiden arbetades det på lördagarna. 

(69) Förra året blev en besvikelse, i går jublades det i norra Bohuslän – Strömstad- 

           Tanum har tilldelats VM i orientering 2016. 

(70) Vid sidan av plan 2 på Heden viftades det med flera japanska flaggor. 

             (GP 2012) 

 

Verben som står i opersonlig passiv är arbeta, jubla och vifta. Alla är intransitiva och 

irresultativa. Konstruktionerna är exempel på den prototypiska opersonliga passiven på grund 

av intransitiviteten av predikaten, men också på grund av satsernas subjekt. Det fungerar som 

grammatiskt subjekt, medan satsens agens (det logiska subjektet) inte är uttryckt; agens är 

underförstådd att vara mänsklig och icke-specifik. Detta kan kontrolleras genom att ersätta 

exemplen med den aktiva man-konstruktionen utan att betydelsen ändras (På den tiden 

arbetade man på lördagarna; Förra året blev en besvikelse, i går jublade man i norra 

Bohuslän – Strömstad-Tanum har tilldelats VM i orientering 2016; Vid sidan av plan 2 på 

Heden viftade man med flera japanska flaggor).  

 

DET HADE *S (pluskvamperfekt) 

 

I exempel (71) återges den sista opersonliga passivkonstruktionen med ett intransitivt verb 

som jag har hittat bland alla undersökta träffarna med det i GP 2012. 

 

(71) Även där det hade snöröjts manades till försiktighet, eftersom laviner rasade  

            ner över både bil och järnvägar. 

            (GP 2012) 

 

Jag har tolkat verbet snöröjts som intransitivt. Dock kan detta diskuteras eftersom verbet 

snöröja finns inte med i SAOB (det är antingen röja snö eller snöröjning). Röja snö är ett 

transitivt verb med snö som direkt objekt, men här har verb och objekt kombinerats till ett 
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particip och anses det enligt mig som intransitivt. Dessutom är det möjligt att säga De 

snöröjer taken, i vilket fall snöröja används som verb i kombination med ett direkt objekt. 

Eftersom snöröja används utan direkt objekt i exempel (71) har jag valt att analysera det som 

intransitivt. Det fungerar i ovanstående exempel som grammatiskt subjekt, medan det logiska 

subjektet inte är uttryckt, men anses som mänskligt och icke-specifikt (satsen kan ersättas av 

man-konstruktionen). Verbet som används (snöröja) är dessutom irresultativt.  

 

Transitivt 

 

Det finns 58 opersonliga passiver bland de undersökta träffarna ur GP 2012 som bildas med 

ett transitivt verb. Dessa konstruktioner kan delas upp i tre olika kategorier: transitiva verb 

med prepositionsobjekt, transitiva verb med direkt objekt som tar formen av en postponerad 

bisats och transitiva verb med ett direkt objekt som är svagt referentiellt. 

 

Transitiva verb med ett prepositionsobjekt 

 

Bland de 58 opersonliga passiverna med transitiva verb, finns det 31 som bildas med 

transitiva verb som tar ett prepositionsobjekt. 9 av dessa 31 har bildats med ett verb i presens, 

11 med ett preteritum verb och 11 med ett verb i perfekt. Först återger jag några exempel för 

varje söksträng, sedan analyserar jag alla exempel tillsammans. 

 

DET *S 

 

(72) Enligt Svenska kennelklubben står sådana oregistrerade hundar för en stor del  

            av de attacker som det rapporteras om. 

(73) Sedan hör man på tv att det talas om minusgrader och det är just då man drar    

            iväg. 

            (GP 2012) 

 

*S DET  

 

(74) Kusinen som är ett halvår äldre har surfplatta och vid familjens dator tittas det  

            på barnprogram på nätet. 

(75) Åtminstone pratas det om dem, mycket, utan att vi riktigt fått veta var de kom  

            ifrån. 

            (GP 2012) 
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*ES DET 

 

(76) Redan då talades det om Arnolds intresse för andra kvinnor än hustrun Maria  

            Shriver. 

(77) Dagarna före OS-premiären rapporterades det om Dennerbys dilemma. 

                        (GP 2012) 

 

DET HAR *S 

 

(78) Och får vi se, det har pratats om att Madrid har pengaproblem till exempel. 

(79) Champions League-seger med THW Kiel och succé i OS har höjt hans aktier  

            och det har spekulerats flitigt i var han kan tänkas spela i för lag nästa säsong. 

            (GP 2012) 

 

HAR DET *S 

 

(80) Under sex års tid har det pratats om ett Abba-museum i Stockholm. 

(81) Då och då har det rapporterats om mobilräkningar som skjutit i höjden efter att  

            barnen själva suttit och spelat. 

            (GP 2012) 

 

Alla verben i ovanstående opersonliga passivkonstruktioner är transitiva verb som följs av ett 

prepositionsobjekt: rapportera om, tala om, titta på, prata om och spekulera i. Påfallande är 

att det finns många exempel på kommunikationsverb (som tala och prata) bland dessa 

konstruktioner (18 av 31 opersonliga passiver bildas med ett kommunikationsverb). I 

ovanstående meningar upphöjs prepositionsobjektet inte till subjekt, utan står det kvar på sin 

ursprungliga plats medan subjektet utelämnas. Eftersom subjektspositionen måste fyllas 

används det expletiva pronomenet det som grammatiskt subjekt. Satsens agens, det logiska 

subjektet, uttrycks inte i någon av exemplen (72) till (81). Agens anses vara icke-specifik och 

mänsklig. Detta kan kontrolleras eftersom opersonliga passiver kan ersättas av den aktiva 

man-konstruktionen utan en förändring i betydelse. Exempel (81) skulle i så fall bli Då och då 

har man rapporterat om mobilräkningar som skjutit i höjden efter att barnen själva suttit och 

spelat. Samma testet kan tillämpas på alla andra ovanstående exempel. Enligt Engdhal (2006) 

och Lyngfelt (2010) kan man också testa att agens i opersonliga passiver alltid är mänsklig på 

ett annat sätt, nämligen genom att kontrollera om möjligheten finns att tillägga ett agens-

orienterat adverbial. Om det är möjligt är konstruktionen en opersonlig passiv och det är exakt 

det som man ser i exempel (79). I den opersonliga passiven det har spekulerats har det agens-

orienterade adverbialet flitigt tillagts vilket antyder att satsens agens måste vara mänsklig.  
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Transitiva verb med en postponerad bisats som direkt objekt 

 

Till denna kategori hör transitiva verb som har en postponerad bisats som direkt objekt. Av de 

undersökta träffarna med det finns det 26 exempel på sådana konstruktioner. Enligt Engdahl 

(2006) räknas dessa konstruktioner dock inte som opersonliga passiver. Den postponerade 

bisatsen tolkas som egentligt (efterställt) subjekt och det som formellt subjekt, skriver 

Engdahl (2006). Både SAG (IV, 1999) och Viberg (2010) skriver däremot att sådana 

konstruktioner är exempel på opersonliga passiver. Enligt Viberg (2010) handlar det dock 

oftast om kommunikationsverb. Jag har valt att följa SAGs och Vibergs resonemang. (För 

mer information hänvisar jag tillbaka till kapitel 3.2.) 

 

Av de 26 opersonliga passiverna finns det 4 som bildas med presens verb, 15 med verb i 

preteritum, 6 med perfekt och 1 med ett verb i pluskvamperfekt. Först återges några exempel 

för varje söksträng, sedan analyseras exemplen. 

 

DET *S 

 

(82) Det sägs i alla högtidstal att den fria journalistiken är ett av fundamenten för  

           demokratin. (GP2012) 

 

*S DET 

 

(83) Tillbaka till Garda meddelas det på biljettluckan till färjorna att dagens strejk  

            slutar klockan 16.25, välkomna! (GP 2012) 

 

DET *ES 

 

(84) I måndagens tidning fanns en notis Klassträff för Partilleungar där det påstods  

            att läraren May Lundin har avlidit. (GP 2012) 

 

*ES DET 

 

(85) I själva verket rådde bristande kompetens hos polisen och i rapporten hävdades 

            det att 41 liv kunde ha räddats. 

(86) Efter genomklappningen i Linköping i torsdags ropades det efter att just den  

            kedjan måste kliva fram, och ropen kom inte bara utifrån – även Joel  

            Lundqvist tog upp ämnet när han höll ett snack med laget efter förlusten. 

            (GP 2012) 
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DET HAR *S 

 

(87) Zimmerman togs om hand av brandkåren på plats efter dödsskjutningen, och  

            det har sagts att han då kanske fick blodet borttorkat. (GP 2012) 

 

HAR DET *S 

 

(88) De senaste två hundra åren har det sagts att varje ny uppfinning kommer att  

            ändra människan, men den ändrar oss inte till det inre. (GP 2012) 

 

DET HADE *S 

 

(89) Tidigare hade det sagts att en halv miljon skulle delta – att bara 20 000 kom  

            sågs som ett misslyckade (sic). (GP 2012) 

 

När man tittar på de ovanstående exemplen (82) till (89) kan man se att alla opersonliga 

passiver bildas med ett (transitivt) kommunikationsverb (säga, meddela, påstå, hävda och 

ropa). De övriga 18 exemplen (som inte återges i uppsatsen) består av liknande verb. Detta 

betyder att materialet som har undersökts stämmer överens med Vibergs teori om 

kommunikationsverb (Viberg 2010). Framför allt säga används ofta i denna konstruktion (12 

av 26 meningar). Alla verb i de ovanstående exemplen har en postponerad bisats, inledd av 

att, som direkt objekt. Det direkta objektet står kvar på den ursprungliga plats som den skulle 

stå på i den motsvarande aktiva konstruktionen, medan subjektet utelämnas. Det logiska 

subjektet är alltså inte uttryckt, men är underförstått som mänskligt och icke-specifikt (alla 

opersonliga passiver kan ersättas av den aktiva man-konstruktionen; exempel (89) skulle i så 

fall bli Tidigare hade man sagt att en halv miljon skulle delta – att bara 20 000 kom sågs som 

ett misslyckade (sic)). För att fylla subjektspositionen har det expletiva pronomenet det valts.  

 

I fyra fall har vi inte att göra med en postponerad bisats som direkt objekt utan med en citat. 

Detta illustreras i det följande representativa exemplet (90). 

 

(90) De flesta slutar mellan 15 och 16, sas det, men ändå är det ofta fullsatta bussar  

            redan vid klockan 14. (GP 2012) 

 

Jag har valt att ta upp opersonliga passiver som exempel (90) i denna kategori eftersom det 

handlar om direkt anföring. Om man skulle parafrasera meningarna till indirekt anföring får 

man ett liknande exempel som (82) till (89). Exempel (90) skulle i så fall bli: Det sades att de 

flesta slutade mellan 15 och 16, men ändå var det ofta fullsatta bussar redan vid klockan 14. 
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Citatet kan alltså anses som det direkta objektet till säga. På grund av det har dessa fyra 

direkta anföringar räknats till denna kategori. 

 

Transitiva verb med ett direkt objekt som är svagt referentiellt 

 

Enligt SAG (IV, 1999: 371) kan ett transitivt verb stå i opersonlig passiv om det direkta 

objektet har svag referentialitet. Objektet är i så fall indefinit och ofta handlar det om ett 

innehållsobjekt. SAG (IV, 1999: 371) illustrerar det med exemplet Det skrevs inbjudningskort 

till långt in på natten. Det är dock inte alltid lika lätt att bestämma vilka konstruktioner med 

transitiva verb som kan anses som opersonliga och vilka konstruktioner som är personliga 

(med efterställt subjekt). Enligt min bedömning finns det enbart en mening bland de 

undersökta träffarna som tillhör denna kategori, nämligen: 

 

(91) Det är bra att det byggs bostäder men det är inte det här som kommunen  

            behöver. (GP 2012) 

 

Bygga används här transitivt med bostäder som direkt objekt. Enligt min bedömning är 

bostäder tillräckligt ’svagt’ för att benämna denna konstruktion som opersonlig. Det verkar 

sannolikt att man bygger bostäder. Samtidigt ligger fokusen inte på själva bostäder utan på 

handlingen som beskrivs, nämligen att det byggs någonting (i stället för att göra någonting 

annat). Det är handlingen som är central i denna mening. Detta betyder att exempel (91) 

tolkas som opersonlig passiv med det som grammatiskt subjekt, medan det logiska subjektet, 

som är underförstått som mänskligt och icke-specifikt, utelämnas. Det är möjligt att ersätta 

passivkonstruktionen med den aktiva man-varianten: Det är bra att man bygger bostäder men 

det är inte det här som kommunen behöver. Bland alla andra undersökta träffar finns det inga 

fler exempel på opersonliga passiver med transitiva verb som skulle kunna tillhöra denna 

kategori. 

 

Agens 

 

Förutom verbet har jag också tittat närmare på satsens agens, nämligen om den uttrycks eller 

inte. Enligt Lyngfelt (2010) är det omöjligt att uttrycka agens i en opersonlig passivsats. 

Engdahl (2006) däremot skriver att agens kan uttryckas, fast inte med en av-fras (som 

vanligast används för att uttrycka agens i personliga passiver), utan med hjälp av andra 

prepositioner. SAG (IV, 1999) skriver att man kan tillägga agens med en av-fras i opersonliga 
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passiver om man vill förtydliga situationen. Bland de 66 opersonliga passiverna ur GP 2012 

finns det bara två exempel där agens uttrycks. Det gäller följande exempel (92) och (93): 

 

(92) För övrigt laddas, tvättas och packas det i Familjen som i dagarna ska korsa  

            Atlanten för att hälsa på stora Storasyster i Los Angeles samt pröva lyckan i  

                        Las Vegas och fira Halloween i Klippiga bergen. 

(93) Väntetiderna kan bli långa och bland vännerna planeras det för skäggtrimbesök     

            veckor i förväg. 

             (GP 2012) 

 

Både i Familjen och bland vännerna är satsens logiska subjekt (familjen laddar, tvättar och 

packar; vännerna planerar). Det finns alltså inga exempel på uttryckt agens med hjälp av en 

prepositionsfras inledd av av bland de opersonliga passiver som har kommit fram ur 

undersökningen. Jag har endast tittat närmare på 66 opersonliga passiver med det som 

grammatisk subjekt, men ur dessa konstruktioner kan man avleda att Engdahl har rätt genom 

att skriva att agens bara uttrycks med hjälp av olika prepositioner än av. 

 

 

När det gäller det som grammatiskt subjekt i opersonliga passiver kan man säga att det oftast 

förekommer med transitiva verb. Kombination det + intransitivt verb förekommer ibland (åtta 

gånger av 66). Av alla 66 undersökta opersonliga passiver uttrycks agens bara två gånger med 

hjälp av prepositionsfraser med prepositionen i och bland. Inte en enda gång med en 

prepositionsfras som har av som huvudord. De intransitiva verben som används i opersonliga 

passiver är allihopa irresultativa, precis som beskrivs i litteraturen. Det är påfallande att de 

transitiva verben som används i konstruktionerna ofta är kommunikationsverb (som Viberg 

(2010) skriver) som antingen följs av ett direkt objekt i formen av en postponerad bisats (säga 

att, rapportera att, osv.) eller ett prepositionsobjekt (tala om, prata om,  osv.). Endast en gång 

följs det transitiva verbet av ett direkt objekt med svag referentialitet.  

 

 

- där 

 

Tabell (8) sammanfattar alla söksträngar med där, samt det totala antalet träffar, antalet 

undersökta träffar och antalet opersonliga passiver.  
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Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

där *s 279 100 0 

*s där 357 100 0 

där *es 94 94 0 

*es där 131 100 0 

där har *s 6 6 0 

har där *s 1 1 0 

där hade *s 0 0 0 

hade där *s 0 0 0 

Totalt antal 

meningar 

868 401 0 

Tabell 8: Antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med där.  

 

Där i kombination med ett passivt predikat ger 868 träffar i GP 2012. Av dessa har 401 

undersökts. Som Tabell (8) antyder finns det inte en enda träff av de 401 undersökta träffarna 

som räknas som opersonlig passiv. Enligt SAG (IV, 1999) kan det som fungerar som 

grammatiskt subjekt i opersonliga passivkonstruktioner ersättas av där. Dock är detta mycket 

ovanligare än det. Följaktligen är det inte så oförväntat att det inte finns exempel på 

opersonliga passiver med där bland de undersökta träffarna ur korpusen. I alla 401 undersökta 

träffar används där som ett rumsadverbial. Detta illustreras i följande exempel (94) ur 

korpusen. 

 

(94) Och funderar du på tidslinjen så kolla i Facebooks egna hjälptexter, på  

            facebook.com/timeline – där förklaras det grundligt. (GP 2012) 

 

Där i exempel (94) fungerar som ett rumsadverbial, medan det är satsens subjekt. (Själva 

passiven där förklaras det grundligt räknas dock inte som opersonlig passiv eftersom det 

hänvisar tillbaka till föregående satsen och fungerar som direkt objekt i den motsvarande 

aktiva satsen. Det direkta objektet har i exempel (94) alltså upphöjts till subjekt. Passivsatsen 

kan inte ersättas av den aktiva man-konstruktionen utan att tillägga det: där förklarar man 

*(det) grundligt. Denna passivsats är följaktligen ett exempel på en personlig 

passivkonstruktion.) Exemplet (94) är representativt för alla andra undersökta träffar med där 

i kombination med ett passivt predikat. 

 

- här 

 

Tabell (9) ger en översikt av alla söksträngar som består av här, det totala antalet träffar, 

undersökta träffar och opersonliga passiver.  
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Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

här *s 451 100 0 

*s här 277 100 0 

här *es 46 46 0 

*es här 38 38 0 

här har *s 10 10 0 

har här *s 0 0 0 

här hade *s 2 2 0 

hade här *s 0 0 0 

Totalt antal 

meningar 

824 296 0 

Tabell 9: Antal träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med här. 

 

Precis som analysen för opersonliga passiver med där, gäller här att det inte finns någon 

opersonlig passivkonstruktion med här i kombination med ett passivt predikat bland de 

undersökta träffarna (296 träffar) i korpusen (som gav totalt 824 träffar). Precis samma 

förklaring kan man ge här. Här används i de 296 undersökta meningarna alltid som 

rumsadverbial, aldrig som subjekt. Detta illusteras med det representativa exemplet (95) ur 

korpusen. 

 

(95)  Det som har varit absolut svårast är att här förväntas man komma in och  

            prestera direkt. (GP 2012) 

 

Här i exempel (95) fungerar som ett rumsadverbial, medan man är satsens subjekt.  

 

4.1.2 bli-passiv 

 

Enligt Lyngfelt (2010) är det inte möjligt att bilda opersonliga passivkonstruktioner med 

verbet bli följt av ett perfekt particip. Engdahl (2006) däremot skriver att bli-passiver är 

möjliga i opersonliga passiver men bara i satser som innehåller en negativ eller kvantitativ 

fras som står före participet. Eftersom olika forskare skriver olika saker har jag valt att leta 

efter opersonliga passiver bildade med bli i GP 2012. Eftersom där och här inte förekommer i 

opersonliga passiver med s-passiv bland de undersökta träffarna, begränsar jag den här 

undersökningen till endast det som grammatiskt subjekt. På grund av förväntningen att få 

relativt få träffar för opersonliga passiver med bli-passiven verkar det osannolikt att det skulle 

finnas opersonliga passivkonstruktioner bildade med där eller här som grammatiskt subjekt i 

kombination med bli-passiv. 
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Jag har sökt på följande 8 olika söksträngar (där x står för particip perfekt): 

 

-det blir x                                                                                   -blir det x 

-det blev x                                                                                  -blev det x 

-det har blivit x                                                                          -har det blivit x 

-det hade blivit x                                                                        -hade det blivit x 

 

I korpusundersökningen med s-passiven har jag valt att inte tillåta ord (som bland annat 

satsadverbial) stå emellan de olika orden i söksträngen eftersom det leder till många fel 

träffar, vilket gör analysen svårare (dessvärre behålls färre användbara resultat av de träffar 

som undersöks). För bli-passiven har jag däremot sökt två gånger på de ovanstående 

söksträngarna; den första  gången utan att tillåta stå några ord emellan hjälpverbet och 

participet (eller emellan det grammatiska subjektet och participet i inversionsöksträngarna), 

resultaten återges i Tabell (10); den andra gången tillåter jag stå ett upp till tre ord före 

participet, resultaten visas i Tabell (11), där .* står för möjliga valfria ord före participet. 

Detta val gjorde jag på grund av Engdahls beskrivning av möjligheten att använda bli-passiv i 

opersonliga passiver när en negativ eller kvantitativ fras står för participet (Engdahl 2006). 

 

 

Tabell 10: Det totala antalet träffar per               Tabell 11: Det totala antalet träffar per 

                  söksträng, samt de opersonliga                           söksträng, samt de opersonliga 

                  passiverna.                                                           passiverna.   

 

Som Tabell (10) och (11) visar finns det endast tre opersonliga passiver bland alla träffar. Alla 

dessa tre har kommit fram i andra omgången. Dock var själva analysen av det totala antalet 

träffar i båda omgången ganska svår. Ibland är det nämligen svårt att skilja på particip och 

adjektiv. En mening som det blir känt räknas inte som en opersonliga passiv eftersom känt 

anses som ett adjektiv enligt SAOB (även om det ursprungligen kommer ifrån verbet känna). 

Sådana konstruktioner har följaktligen utelämnas. Eftersom det inte alltid är lika lätta att 

Söksträng Antal 

träffar 

Opersonliga 

passiver 

det blir x 19 0 

blir det x 13 0 

det blev x 6 0 

blev det x 7 0 

det har blivit x 0 0 

har det blivit x 2 0 

det hade blivit x 0 0 

hade det blivit x 0 0 

Totalt 47 0 

Söksträng Antal 

träffar 

Opersonliga 

passiver 

det blir .* x 23 2 

blir det .* x 41 1 

det blev.*  x 8 0 

blev det .* x 21 0 

det har blivit .* x 0 0 

har det blivit .* x 0 0 

det hade blivit .* x 0 0 

hade det blivit .* x 0 0 

Totalt 93 3 
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bedöma om ett ord är ett adjektiv eller ett particip har jag valt att leta upp varje ord i ordboken 

SAOB för att kontrollera om det bestäms som adjektiv eller particip.  

 

I Tabell (10) återges det totala antalet träffar för söksträngarna bestående av ’det + någon 

form av bli + ett perfekt particip’ utan att något ord står emellan söksträngens ord. Totalt finns 

det 47 träffar men efter att ha gått igenom dessa, återstår det ingen som är en opersonlig 

passiv.  

 

Korpusundersökningens andra omgång däremot har lett till tre olika opersonliga passiver (av 

de totala 93 träffarna, som visas i Tabell (11)); två för söksträngen det blir .* x och en för 

söksträngen blir det .* x.  

 

De två opersonliga passiverna bestående av söksträngen det blir .* x har bildats med verbet 

göra: 

 

(96) ”Jag sitter där vid datorn och ska skriva, jag vet vad jag ska göra men det blir  

            ändå inget gjort.” 

(97) I jeans, skjorta och mörk kavaj tar Stefan Albrechtson emot och förklarar att  

            röda dagar är perfekta för det blir så mycket gjort. 

            (GP 2012) 

 

Båda exemplen består av opersonliga passiver med det som grammatiskt subjekt medan inget 

logiskt subjekt uttrycks, men satsens agens är underförstådd att vara mänsklig och icke-

specifik, vilket kan kontrolleras genom att ersätta passiverna med man-konstruktionen (”Jag 

sitter där vid datorn och ska skriva, jag vet vad jag ska göra men man gör ändå inget.”; I 

jeans, skjorta och mörk kavaj tar Stefan Albrechtson emot och förklarar att röda dagar är 

perfekta för man gör så mycket.) I exempel (96) får man dock lite kontext och kan man avleda 

att satsens agens faktiskt är ”jag”.  

 

Den tredje opersonliga passivkonstruktionen har kommits fram bland träffarna för 

söksträngen blir det .* x. Passiven återges i exempel (98).  

 

(98) Och då blir det mycket sagt, ska jag säga dig och ... (GP 2012) 

 

Passiven bildas med verbet säga, det är satsens grammatiska subjekt och agens är inte 

uttryckt, men är underförstådd som mänsklig och icke-specifik.  
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Totalt har 140 träffar undersökts (47 i första omgången och 93 i andra omgången). Endast tre 

exempel på opersonliga passiver har hittats, alla tre bland den andra omgången. De tre 

opersonliga passiver som har hittats illustrerar mer eller mindre det Engdahl (2006) har 

skrivit. Alla tre har nämligen en negativ fras (exempel (96)) eller kvantitativ fras (exemplen 

(97) och (98)) före participet. Agens är inte uttryckt i en av dessa tre konstruktioner. 

Resultatet ur GP 2012 leder till slutsatsen att det inte är möjligt att bilda opersonliga passiver 

med bli-passiv om det inte finns någon slags negativ eller kvantitativ fras som följs av 

participet. 

 

 

För den svenska korpusundersökningen gäller att opersonliga passiver förekommer betydligt 

oftare med s-passiv än med bli-passiv. Samtidigt kan man säga att agens nästan aldrig 

uttrycks. Som grammatiskt subjekt är det det vanligaste expletiva pronomenet; här och där 

förekommer knappt. I min korpusundersökning finns det inte ett enda exempel på opersonliga 

passiver med här eller där som grammatiskt subjekt, men eftersom inte alla träffar har 

undersökts analyserades för litet material för att utesluta existensen.  

 

För opersonliga passiver med s-passiv är verbet som används oftast transitivt (i 58 fall) (detta 

beror mest på de vanliga kommunikationsverben som passar bra i denna konstruktion), medan 

opersonliga passiver med intransitiva verb endast förekommer 8 gånger. I Tabell (12) ges en 

översikt av användningen av intransitiva och transitiva verb i opersonliga passiver för alla 

söksträngar (som gav opersonliga passiver). 

 

Söksträng Intransitivt 

verb 

Transitivt 

verb 

Det totala antalet 

opersonliga passiver 

det *s 1 5 6 

*s det 1 9 10 

det *es 2 4 6 

*es det 3 22 25 

det har *s 0 8 8 

har det *s 0 9 9 

det hade *s 1 0 1 

hade det *s 0 1 1 

Totalt 8 58 66 

                  Tabell 12: Översikt av intransitiva och transitiva verb i opersonliga  

                                     passiver för varje söksträng i korpusen GP 2012. 

 

För en översikt av alla opersonliga passiver ur GP 2012 som har undersökts, hänvisar jag till 

bilagan. 
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4.2 Nederländska 

 

För den nederländska korpusundersökningen använder jag 27 Miljoen Woorden 

Krantencorpus 1995. Korpusen består av texter tagna ur den nederländska tidningen NRC 

Handelsblad mellan 1994 och 1995. Enligt litteraturen som beskrivs i 3.3, bildas opersonliga 

passiver i nederländskan vanligast med verbet worden. (Enligt Verhagen (1992) kan 

opersonliga passiver också bildas med hjälpverbet zijn men eftersom worden är vanligast 

begränsas denna uppsats till opersonliga passivkonstruktioner med worden.) Som möjliga 

grammatiska subjekt används er, daar och hier. Jag använder begreppet ’grammatiska 

subjekt’ eftersom den allmänna litteraturen samt den svenska litteraturen beskriver det i 

svenskan, es i tyskan, er i nederländskan, osv. som grammatiska subjekt. Kirsner (1976-77) 

och ANS (II, 1997) däremot talar om ’det presentativa er’ och skriver att opersonliga passiver 

inte har ett grammatiskt subjekt. Er, daar och hier räknas enligt dem inte som subjekt, utan 

som platshållare. För att underlätta beskrivningen av korpusundersökningen har jag dock valt 

att referera till dessa pronomen som grammatiska subjekt, även om det inte anses vara korrekt 

enligt den nederländska litteraturen.  

 

Förutom er, daar och hier letar jag också efter opersonliga passiver som bildas med het. I 

litteraturen hittas inte så mycket om det. Det är bara Abraham & Leiss (2006: 513) som 

skriver att het inte kan användas i opersonliga passiver eftersom ”it cannot occur in subject 

position in passives”. För att kontrollera om detta är sant, har jag lagt till het i min 

undersökning. 

 

I litteraturen beskrivs predikatet som används i opersonliga passiver som intransitivt och 

irresultativt (Carnie & Harley 2005: 48). Zaenen (1993: 132) tillägger att de intransitiva 

verben i opersonliga passiver inte bara är irresultativa, utan också kontrollerbara. I denna 

korpusundersökningen kontrollerar jag om detta stämmer. 

 

Jag söker totalt på 16 olika söksträngar: 

 

-er wordt                                                                     -wordt er 

-er werd                                                                       -werd er 

-het wordt                                                                   -wordt het 

-het werd                                                                     -werd het 

-hier wordt                                                                   -wordt hier 
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-hier werd                                                                     -werd hier 

-daar wordt                                                                  -wordt daar 

-daar werd                                                                    -werd daar 

 

Detta ger följande resultat: 

 

Söksträng Antal träffar 

er wordt 1 666 

wordt er 1 542 

er werd 653 

werd er 839 

het wordt 1 048 

wordt het 2 944 

het werd 687 

werd het 2 031 

hier wordt 189 

wordt hier 178 

hier werd 48 

werd hier 68 

daar wordt 316 

wordt daar 144 

daar werd 212 

werd daar 95 

           Tabell 13: Totalt antal träffar i  

                            27 Miljoen Woorden  

                             Krantencorpus 1995 

 

När det finns fler än 1000 träffar analyserar jag de första 300 träffarna. När det finns färre än 

1000 träffar undersöker jag de första 100 träffarna (om det finns så många). Tabell (14) 

återger alla träffar, samt det totala antalet undersökta träffar och kvarstående opersonliga 

passiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

er wordt 1 666 300 127 

wordt er 1 542 300 83 

er werd 653 100 39 

werd er 839 100 31 

het wordt 1 048 300 0 

wordt het 2 944 300 0 

het werd 687 100 0 

werd het 2 031 300 0 

hier wordt 189 100 1 

wordt hier 178 100 1 

hier werd 48 48 1 

werd hier 68 68 2 

daar wordt 316 100 1 

wordt daar 144 100 0 

daar werd 212 100 0 

werd daar 95 95 0 

Totalt antal 

meningar 

12 660 2 511 286 

  Tabell 14: Översikt av söksträngarna, det totala antalet träffar, undersökta träffar och  

                    opersonliga passivkonstruktioner i 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995. 

 

- er 

 

Av alla söksträngar hittas flest träffar för er i kombination med någon form av worden. Tabell 

(15) ger en översikt av alla träffar, de undersökta träffar och de opersonliga 

passivkonstruktioner med er. 

 

Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

er wordt 1 666 300 127 

wordt er 1 542 300 83 

er werd 653 100 39 

werd er 839 100 31 

Totalt 4 700 800 280 

   Tabell 15: Antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med er.  

 

Totalt har 800 meningar undersökts (av 4700); 600 består av er med worden i presens; 200 

med worden i preteritum. Av dessa 800 finns det 280 meningar som är opersonliga passiver; 

210 i presens, 70 i preteritum. I jämförelsen med den svenska korpusundersökningen är det 

redan påfallande att det finns många fler opersonliga passiver i den nederländska korpusen 

(för en utförlig jämförande diskussion, se kapitel 5). 
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Om man tittar närmare på predikatet i de 280 opersonliga passiver som man får fram ur de 

undersökta träffarna, kan man urskilja två olika sorters konstruktioner, nämligen opersonliga 

passiver med intransitiva verb och opersonliga passiver med transitiva verb som tar ett 

prepositionsobjekt. Enligt ANS (II, 1997: 1417) räknas en mening som Over die kwestie 

wordt nauwelijks nog gesproken också som opersonlig passiv även om det handlar om ett 

transitivt verb som har ett prepositionsobjekt. Bland de 280 opersonliga passivkonstruktioner 

som bildas med er finns det 168 som består av intransitiva verb och 112 med transitiva verb 

som predikat. I svenskan kan man dela upp kategorin med transitiva verb i tre subkategorier; i 

nederländskan finns det bara en kategori med transitiva verb: i kombination med 

prepositionsobjekt. Först diskuterar jag de opersonliga passiverna med intransitiva verb, sedan 

de med transitiva verb. Till slut diskuterar jag de opersonliga passiverna (med er) som 

uttrycker agens. 

 

Intransitivt 

 

Av alla 800 meningar som har undersökts finns det 168 opersonliga passiver med intransitiva 

verb med er. 116 av dessa 168 opersonliga passiver hittas för söksträngen er wordt eller wordt 

er; 52 opersonliga passiver har bildats med werden. Nedan återges och analyseras några av 

dessa opersonliga passivkonstruktioner för varje söksträng. 

 

ER WORDT 

 

Bland de 300 meningar som har undersökts för denna söksträng, finns det 69 opersonliga 

passiver med intransitiva verb. Här följer några exempel på opersonliga passiver med 

intransitiva verb. 

 

(99) Er wordt ook steeds meer gestaakt – ongekend en verboden in socialistisch  

            China. 

(100) De stad wordt gegrild door aanhoudende, zeer gewelddadige beschietingen en  

            er wordt zwaar gevochten op tien kilometer afstand van het vliegveld. 

(101) Men kijkt er dus niet van op als er wordt geslurpt om de koffie tegen het  

            gehemelte te vernevelen voor de grootste smaakopbrengst. 

(102) Er wordt gespeculeerd, gerekend en gediscussieerd. 

(103) Er wordt omhelsd en gezoend. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 
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Verben i ovanstående exemplen (99) till (102), nämligen staken, vechten, slurpen, speculeren, 

rekenen och discussiëren är intransitiva, samt irresultativa, samt kontrollerbara. Exempel 

(103) består av omhelsen och zoenen. Dessa verb används oftast transitivt (Ik omhels/zoen 

jou), men här används de enligt min bedömning intransitivt, d.v.s. utan att ett objekt uttrycks. 

Dessa fem meningar är exempel på den prototypiska opersonliga passivsatsen. Inte en av 

dessa konstruktioner uttrycker agens, men den är underförstådd som en icke-specificerad 

grupp av människor; detta kan kontrolleras genom att ersätta passiven med den aktiva men-

konstruktionen (Men staakt ook steeds meer; Men vecht zwaar op tien kilometer van het 

vliegveld; Men slurpt; Men speculeert, rekent en discussieert; Men omhelst en zoent).  

 

WORDT ER 

 

Det har undersökts 300 träffar (av de totala 1542) som består av söksträngen wordt er. Totalt 

finns det 47 opersonliga passiver med ett intransitivt verb. Detta illustreras i exemplen (104) 

till (108).  

 

(104) Vanavond wordt er vergaderd.  

(105) Als het nodig is wordt er gebeden en gepraat. 

(106) Om alle zes wedstrijden life (sic) te kunnen uitzenden wordt er dinsdag,  

            woensdag en donderdag gespeeld. 

(107) Gekletst wordt er niet. 

(108) Dan wordt er gewoon geklaagd en gedreigd en gechagrijnd. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Verben som används i opersonlig passiv i ovanstående exempel är vergaderen, bidden, 

praten, spelen, kletsen, klagen, dreigen och chagrijnen. Alla de här verben är intransitiva 

(eller används intransitivt), irresultativa och kontrollerbara verb. Samtidigt uttrycks agens inte 

i något av dessa exempel, utan är underförstådd som mänsklig och icke-specifik (det är 

möjligt att sätta meningarna i en aktiv men-konstruktion utan en förändring i betydelsen).  

 

ER WERD 

 

Er werd ger 653 träffar, av vilka 100 har undersökts. I 29 fall handlar det om opersonliga 

passiver med verb som är intransitiva eller används intransitivt, som illustreras i följande fem 

representativa exempel. 

 

(109) Er werd die nacht eindeloos gepraat, geruzied en in- en uitgelopen. 

(110) Er werd uitvoerig vergaderd, gedineerd en gelogeerd. 
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(111) Er werd gezongen, gedanst en een beetje getreurd met Conny Braam. 

(112) Er werd veel gekust en geknuffeld op het thuisvlot. 

(113) Er werd gelezen, gestudeerd, vergaderd en gesproken op personferenties (sic). 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

De ovanstående meningarna består av verben praten, ruziën, inlopen, uitlopen, vergaderen 

(2x), dineren, logeren, zingen, dansen, treuren, kussen, knuffelen, lezen, studeren en spreken. 

Alla de här verben används intransitivt och är irresultativa och kontrollerbara. Samtidigt 

uttrycks det logiska subjektet (satsens agens) inte i någon av meningarna, utan är det 

understått att vara mänskligt och icke-specifikt.  

 

WERD ER 

 

100 undersökta träffar bestående av werd er av det totala antalet (839 träffar) leder till 23 

opersonliga passivkonstruktioner med intransitiva verb. Exempel (114) till (118) består av de 

verben vechten, luisteren, lachen, zingen och verhuizen som är intransitivt eller används 

intransitivt i en opersonliga passivkonstruktion. 

 

(114) Ondanks de parafering van het akkoord werd er vanmorgen nog hevig  

            gevochten in Angola. 

(115) Maar werd er eigenlijk wel geluisterd, boven de grote rivieren? 

(116) Toen werd er dan ook ruimschoots gelachen. 

(117) Vroeger werd er tenminste nog gezongen onder het werk. 

(118) Ook werd er verhuisd om de onderwijsinspectie te omzeilen. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Verben används inte bara intransitiva, utan är också irresultativa och kontrollerbara. Agens 

som inte är uttryckt, är underförstådd att vara mänsklig och icke-specifik; det är möjligt att 

ersätta verbfrasen i exemplen med den aktiva men-konstruktionen. Exempel (114) skulle i så 

fall bli Ondanks de parafering van het akkoord vocht men vanmorgen nog hevig in Angola. 

Eftersom er används presentativt, agens inte uttrycks och verben är intransitiva, irresultativa 

och kontrollerbara kan man säga att de fem ovanstående exemplen tillhör den prototypiska 

passivkonstruktionen. 
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Transitivt 

 

Det finns 112 opersonliga passiver bland de undersökta träffarna ur 27 Miljoen Woorden 

Krantencorpus 1995 som bildas med ett transitivt verb som tar ett prepositionsobjekt. Först 

återges några exempel för varje söksträng, sedan analyserar jag alla exempel tillsammans. 

 

ER WORDT 

 

(119) Er wordt in Nederland nogal eens geklaagd over het voortgezet onderwijs. 

(120) Er wordt uitvoerig ingegaan op de persoonlijke tragiek van de  

            scenarioschrijver. 

(121) Er wordt altijd aandachtig naar hem geluisterd, maar nooit is er iets met zijn 

            adviezen gedaan. 

(122) ,,Er wordt te weinig gelet op de output van elke aan research en development  

            uitgegeven gulden.'' 

(123) Er wordt al weer uitgekeken naar vrijdag, wanneer de Amerikaanse  

            handelscijfers over oktober worden bekendgemaakt. 

                        (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

WORDT ER 

 

(124) Van oudsher wordt er in de literatuur gespeculeerd over het onderscheid tussen  

            'zien' en 'begrijpen'. 

(125) Vandaag wordt er ook weer gesproken over de term 'gezinnen en andere  

            verbanden'. 

(126) Nooit wordt er bericht over zaken die vanzelfsprekend lijken. 

(127) Wel wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese filmprijs. 

(128) Na de dagelijkse persconferentie wordt er naar de Nederlander achter in de zaal  

            gewenkt. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

ER WERD 

 

(129) Er werd toen te snel gesproken over de onvermijdelijkheid van een  

            minderheidskabinet of een extra-parlementair kabinet. 

(130) Er werd zelfs even gevreesd voor een - door Rusland geïnitieerde - coup. 

(131) Er werd toen nog voornamelijk gedacht aan de zogenoemde 'algehele  

            atmosferische vervuiling'. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 
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WERD ER 

 

(132) Met veel belangstelling werd er op het moment dat de Muur viel naar de tv  

            gekeken. 

(133) Twee dagen werd er over de vredesmacht gesproken. 

(134) Ook na het verschijnen van Kaas, waarmee de schrijver negen jaar stilzwijgen  

            verbrak, werd er in huize De Ridder niet over Willem Elsschot gesproken. 

             (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Alla ovanstående exempel är representativa för alla andra opersonliga passiver med transitiva 

verb som har hittats bland de undersökta träffarna i 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995. 

Verben i exemplen (119) till (134) är transitiva med prepositionsobjekt (klagen over, ingaan 

op, luisteren naar, letten op, uitkijken naar, speculeren over, spreken over, berichten over, 

werken aan, wenken naar, vrezen voor, denken aan och kijken naar). Exemplen är 

opersonliga passiver eftersom subjektet utelämnas medan objektet inte upphöjs till subjekt, 

utan står kvar på sin ursprungliga plats. Er fungerar som platshållare för subjektspositionen 

och har bara en presentativ betydelse. I de ovanstående exemplen uttrycks agens aldrig 

(exempel på opersonliga passiver med transitiva verb som uttrycker agens analyseras nedan), 

men det logiska subjektet är underförstått att vara mänskligt och icke-specifikt. Det är möjligt 

att ersätta exemplen med den aktiva men-konstruktionen; exempel (119) blir då Men klaagt in 

Nederlands nogal eens over het voortgezet onderwijs. 

 

Agens 

 

I inga av de ovanstående exemplen (99) till (134) uttrycks agens eftersom de valda exemplen 

är representativa för de opersonliga passivkonstruktioner i korpusen. Dock uttrycks agens i 16 

opersonliga passiver (av 280; 264 har följaktligen ingen uttryckt agens). Varje söksträng 

innehåller några exempel: 6 för er wordt, 6 för wordt er, 2 för er werd och 2 för werd er. 

Nedan återges och analyseras alla opersonliga passiver med uttryckt agens för varje söksträng. 

 

ER WORDT 

 

Exemplen (135) till (140) återger de sex opersonliga passiverna med er wordt där agens 

uttrycks. 

 

(135) En er wordt zoveel van hem gevraagd door Sacchi, door heel Italië eigenlijk. 

(136) Er wordt daarbij door analisten gewezen op een mogelijk conflict tussen  

            Henkel en de top. 
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(137) Er wordt door de helden veel genoten. 

(138) Er wordt tenslotte door beleggers eindeloos veel gepraat over de  

            mogelijkheden van winkels. 

(139) Er wordt volgens mevrouw Burggraaff onder de oppositionelen wel eens meer  

            gemopperd. 

(140) Er wordt bij Nederlandse ploegen nu ook gepraat over de opvang van junioren  

            en amateurs. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Fyra gånger används door som preposition, en gång onder och en gång bij. I personliga 

passiver brukar agens uttryckas med en prepositionsfras som har door som huvudord, i 

opersonliga passiver brukar agens inte uttryckas alls på grund av den underförstådda 

mänskligheten och icke-specifikationen (ANS II, 1997: 1413; 1418). När agens tilläggs i 

opersonliga passiver är det oftast för att förtydliga den. Även om i exemplen (139) och (140) 

agens uttrycks med hjälp av en annan preposition än door kan prepositionsfraserna anses som 

satsens agens. När man sätter meningarna i aktiv blir prepositionsfraserna meningens subjekt. 

Exempel (139) blir då Volgens mevrouw Burggraaf mopperen de oppositionelen wel eens 

meer. Samma gäller för exemplen med door. Exempel (138) blir i aktiv Beleggers praten 

tenslotte eindeloos over de mogelijkheden van winkels.   

 

WORDT ER 

 

I de följande exemplen (141) till (146) uttrycks agens med hjälp av door i de första fyra 

exemplen, i exempel (145) med hjälp av onder och i exempel (146) med hjälp av van. 

 

(141) Dan wordt er plotseling wel geluisterd door de Chinezen. 

(142) Door de week wordt er vooral gedanst door de dinerende gasten. 

(143) Nu wordt er door of tegen mij nooit meer gemokt. 

(144) Met name wordt er door de ‘buitenlandministers’ Van Mierlo (D66),  

            Voorhoeve (VVD) en Pronk (PvdA) gesproken. 

(145) Over het algemeen wordt er onder Mozambikanen en diplomaten echter  

            redelijk positief geoordeeld over de VN-operatie. 

(146) “Maar terwijl er enerzijds meer aandacht is voor armoede, wordt er van  

            overheidszijde steeds meer bezuinigd”, zegt Ouillard. 

                        (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Exempel (141) har som uttrycks agens door de Chinezen, som blir subjekt när man aktivera 

satsen (Dan luisteren de Chinezen plotseling wel). Också för exemplen (142) till (145) gäller 

att prepositionsfrasen blir satsens subjekt när den sättas i aktiv. Endast exempel (146) är lite 

annorlunda. Enligt min bedömning uttrycks agens i (146) med van overheidszijde eftersom 
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det är myndigheten som ska inbespara. Dock skulle satsens aktiva variant inte bli 

*overheidszijde bezuinigt steeds meer utan de overheid bezuinigt steeds meer. Det är alltså 

inte den exakta agens som uttrycks, men jag tycker att det här exemplet passar i listan 

eftersom agens är tydligen myndigheten och inte ’icke-specifik’. 

 

ER WERD 

 

Bland de undersökta träffarna för er werd uttrycks agens endast två gånger (en gång med 

door; en gång med bij), som illustreras i exempel (147) och (148). 

 

(147) Wat de voorstelling als totaal betreft: er werd door het corps de ballet over het  

            algemeen zuiver en goed gedanst. 

(148) Er werd bij het gezelschap in Diemen gelachen om de positieve taal van de  

            organisatie-voorzitter. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

WERD ER 

 

Två gånger uttrycks agens med en prepositionsfras inledd av door för söksträngen werd er, 

som visas i exempel (149) och (150). 

 

(149) Tussen de zuurkool met kummel en de nooit lege bierglazen werd er door de  

            gasten tot laat in de avond op een vierkante meter gedanst. 

(150) Anderzijds werd er door de Koreanen welwillend geglimlacht. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Totalt finns det 16 uttryckta agens, varav 11 med en door-fras och 5 med en prepositionsfras 

inledd av något annat preposition (bij, onder eller van). Man kan dra slutsatsen att det är 

ganska ovanligt att uttrycka agens i opersonliga passiver, men om det görs, så är det vanligast 

att uttrycka den med hjälp av prepositionen door. 

 

Bland de undersökta träffarna ur 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 har jag hittat en 

konstruktion (för söksträngen wordt er) som är annorlunda än alla andra opersonliga passiver. 

Det finns en mening som består av en opersonlig passivkonstruktion som inte har en mänsklig 

agens; meningen återges i exempel (151). 
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(151) Vrouwtjes kunnen meer eieren leggen dan de mannetje (sic) aankunnen. Zo  

            wordt er bij de overdacht van de eieren heel wat gemorst.  

                         (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Exempel (151) består av två meningar där den andra meningen är en opersonlig 

passivkonstruktion som saknar logiskt subjekt, vilket skulle leda till tolkningen att agens är 

mänsklig och icke-specifik. Eftersom man får lite kontext (genom den första meningen) vet 

man att denna tolkning är fullständigt omöjlig. Den första satsen framvisar tydligt att det 

handlar om djur. I det här fallet betyder det att den opersonliga passivkonstruktionen används 

för en icke-mänsklig agens.  

 

- het  

 

Alla söksträngar med het, samt det totala antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga 

passiver sammanfattas i Tabell (16). 

 

Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

het wordt 1 048 300 0 

wordt het 2 944 300 0 

het werd 687 100 0 

werd het 2 031 300 0 

Totalt  6710 1000 0 

    Tabell 16: Det totala antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med het. 

 

Ur Tabell (16) kan man avleda att det inte finns opersonliga passiver bland de 1000 meningar 

som har undersökts som är bildade med het, detta illustreras i följande exempel (152). 

 

(152) Het wordt hier met veel zorg gepresenteerd.  

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Meningen i ovanstående exempel (152) är ingen opersonlig passivkonstruktion, utan en 

personlig passivkonstruktion. Het fungerar här som satsens subjekt, men står inte för en icke-

specifik mänsklig agens utan för en sak som är direkt objekt i den motsvarande aktiva satsen. 

Denna sats skulle vara x presenteert het hier met veel zorg (eftersom agens inte uttrycks med 

hjälp av en door-fras i passivsatsen, kan man inte veta vad subjektet är i den aktiva satsen). 

Exempel (152) är alltså ingen opersonlig passivkonstruktion, utan en personlig 

passivkonstruktion där det direkta objektet upphöjs till subjekt och subjektet utelämnas 
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(subject deletion och object promotion; Comrie 1977). Exempel (152) är representativt för 

alla andra passivsatser, konstruerat med het, som har hittats i korpusen.     

 

- hier 

 

I Tabell (17) återges det totala antalet träffar, undersökta träffar och olika opersonliga 

passivkonstruktioner med hier för varje söksträng. 

 

Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

hier wordt 189 100 1 

wordt hier 178 100 1 

hier werd 48 48 1 

werd hier 68 68 2 

Totalt  483 316 5 

   Tabell 17: De totala antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med hier                           

 

Totalt finns det 5 opersonliga passivkonstruktioner bildade med hier bland de 316 undersökta 

träffarna. 2 bildas med presens av worden, 3 med preteritum av worden. Det svåraste med 

analysen av opersonliga passiver med hier är att bedöma om hier används presentativt eller 

lokativt. I de flesta fallen har man tydligen att göra med den lokativa betydelsen av hier, men 

det är bara den representativa betydelsen som leder till opersonliga passiver och det är endast 

dessa konstruktioner som jag undersöker.  

 

Bland de fem opersonliga passiver finns det enbart en som bildas med ett intransitivt verb. 

Konstruktionen består av söksträngen hier wordt och återges i exempel (153). 

 

(153) Hier wordt druk geselecteerd. (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Exempel (153) är enligt min bedömning en opersonlig passivkonstruktion eftersom hier 

används presentativt här (detta kan kontrolleras genom att ersätta hier med det presentativa er: 

Er wordt druk geselecteerd). Satsens logiska subjekt uttrycks inte, men det är underförstått att 

vara mänskligt och icke-specifikt; möjligheten finns att ersätta passivkonstruktionen med 

men-konstruktionen (Men selecteert). Man kan diskutera om hier har en presentativ betydelse, 

eftersom den lokativa tolkningen vore också rimligt, men jag föredrar den presentativa 

tolkningen eftersom hier inte kan utelämnas i satsen. Verbet selecteren är inte bara intransitivt 

utan också irresultativt och kontrollerbart. 
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De övriga fyra opersonliga passiver med hier är bildade med transitiva verb (en med 

söksträngen wordt hier; en med hier werd och två med werd hier). Först återger jag de fyra 

satserna, sedan analyserar jag dem. 

 

WORDT HIER 

 

(154) In steeds wijdere kringen wordt hier om het kunstwerk heengecirkeld.  

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

             

HIER WERD 

 

(155) Hier werd geraakt – alleen te terloops- aan een altijd interessante ethische  

            discussie. (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

             

WERD HIER 

 

(156) Het oordeel over de eigen motieven was uiteraard veel positiever: als eerste  

            werd hier naar ’overtuiging’ verwezen en vervolgens naar ’vertrouwen in    

            bepaalde politici. 

(157) Misschien werd hier meer aan het bekende eiland in de Antillen dan aan de  

            heilige Eustatius gedacht. 

            (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

Verben i ovanstående exempel är cirkelen, raken, verwijzen och denken. Alla dessa verb är 

transitiva och tar ett prepositionsobjekt (heencirkelen om, raken aan, verwijzen naar och 

denken aan). Satsens objekt står kvar på sin ursprungliga plats, d.v.s. objektet upphöjs inte till 

subjekt. Samtidigt utelämnas subjektet och fylls subjektspositionen med hier. Detta leder till 

opersonliga passiver. Enligt min bedömning används hier alltså presentativt i föregående 

exemplen ((154) till (157)), vilket kan kontrolleras genom att det finns en möjlighet att ersätta 

hier med det presentativa er. Samtidigt kan satserna aktiveras till men-konstruktionen utan att 

betydelsen ändras (exempel (154) skulle i så fall bli In steeds wijdere kringen cirkelt men om 

het kunstwerk heen). Detta leder till slutsatsen att satsens logiska subjekt (som inte är uttryckt 

i någon av dessa exempel) tolkas som mänskligt och icke-specifikt. 

 

 

De fem exemplen på opersonliga passiver med hier i subjektsposition i korpusen 27 Miljoen 

Woorden Krantencorpus 1995 består av intransitiva (1 konstruktion) och transitiva verb (4 

konstruktioner). Ingen agens uttrycks i någon av passiverna.  
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- daar 

 

I Tabell (18) ges en översikt av söksträngen daar i kombination med någon form av worden, 

det totala antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver. 

 

Söksträng Antal träffar Undersökta träffar Opersonliga 

passiver 

daar wordt 316 100 1 

wordt daar 144 100 0 

daar werd 212 100 0 

werd daar 95 95 0 

Totalt  767 395 1 

   Tabell 18: Det totala antalet träffar, undersökta träffar och opersonliga passiver med daar i     

                     27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995. 

 

Totalt finns det endast en opersonlig passiv bland 395 undersökta träffar (av de totala 767 

träffarna). Precis som för hier-analysen gäller att det ibland är svårt att urskilja om daar 

används presentativt eller lokativt. Tabell (18) visar redan att kombinationerna wordt daar, 

daar werd och werd daar inte används för att uttrycka en opersonlig passiv i de undersökta 

träffarna. Enbart bland de undersökta träffarna för söksträngen daar wordt finns det en 

opersonlig passivkonstruktion. Denna konstruktion återges och analyseras nedan. 

 

DAAR WORDT 

 

(158) ‘Daar wordt aan de deur geklopt’ en Sint Niklaas is Jarig worden bijvoorbeeld  

            gezongen. (27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995) 

 

I ovanstående mening fylls subjektspositionen av daar. Det logiska subjektet (satsens agens) 

är inte uttryckt, men är underförstått som icke-specifikt och mänskligt. Detta kan understrykas 

på grund av möjligheten att ersätta daar med er, som i Er wordt aan de deur geklopt, samt 

kan dessa meningar ersättas av den aktiva men-konstruktionen, vilket skulle leda till Men 

klopt aan de deur.  

 

Verbet kloppen är intransitivt (med aan de deur som rumsadverbial). Samtidigt är kloppen 

kontrollerbart. Om verbet är resultativt eller irresultativt kan diskuteras. Om man säger ik klop 

så kan det betyda att man knackar en gång, vilket leder till en resultativ bedömning men det är 

också möjligt att tolka ik klop (op de deur) som en repetitiv händelse där man knackar flera 

gånger på dörren utan resultat. I så fall tolkas verbet som irresultativt. Den vanligaste 
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tolknigen är dock att verbet används resultativt, vilket också är fallet i exempel (158) enligt 

min bedömning. 

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att opersonliga passiver med er (som ’grammatiskt 

subjekt’) förekommer betydligt oftare än opersonliga passivkonstruktioner med hier eller 

daar, vilket stämmer överens med litteraturen (ANS II, 1997). Het som ’grammatiskt subjekt’ 

i opersonliga passiver förekommer knappt (i min korpusundersökning förekommer det inte 

alls, men för litet material har undersökts för att kunna utesluta existensen). Samtidigt kan 

man dra slutsatsen att agens nästan aldrig uttrycks (endast i 16 fall av 286). Verbet som 

används i opersonliga passiver är oftast intransitivt (i 170 fall), medan opersonliga passiver 

med transitiva verb inte förekommer lika mycket (i 116 fall). I Tabell (19) ges en översikt av 

användningen av intransitiva och transitiva verb i opersonliga passiver för alla söksträngar 

(som gav opersonliga passiver). 

 

Söksträng Intransitivt 

verb 

Transitivt 

verb 

Det totala antalet 

opersonliga passiver 

er wordt 69 58 127 

wordt er 47 36 83 

er werd 29 10 39 

werd er 23 8 31 

hier wordt 1 0 1 

wordt hier 0 1 1 

hier werd 0 1 1 

werd hier 0 2 2 

daar wordt 1 0 1 

Totalt 170 116 286 

                  Tabell 19: Översikt av intransitiva och transitiva verb i opersonliga  

                                     passiver för varje söksträng i korpusen 27 Miljoen  

                                     Woorden Krantencorpus 1995. 

 

För en översikt av alla opersonliga passiver ur 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 som 

har undersökts, hänvisar jag till bilagan. 
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5. Sammanfattning 

 

Denna uppsats hade två målsättningar: ge en bra översikt av litteraturen om opersonliga 

passiver, samt en transparant definition av opersonliga passiver och undersöka hur 

opersonliga passiver används i svenskan och nederländskan.  

 

Den första målsättningen har genomförts i kapitel 3. Den allmänna definitionen av 

opersonliga passiver som ges är att opersonliga passiver antingen saknar ett grammatiskt 

subjekt eller har ett expletivt pronomen som subjekt. Det logiska subjektet (satsens agens) 

uttrycks oftast inte, även om det kan ta en oblik kasus i vissa språk. Agens är alltid icke-

specifik och mänsklig. Predikatet i opersonliga passiver brukar vara irresultativt och 

intransitivt.  

 

Tillämpat på svenskan betyder det att opersonliga passiver har ett grammatiskt subjekt 

bestående av det expletiva pronomenet det, men här och där är också möjliga grammatiska 

subjekt. Bland forskare är det diskussion om det logiska subjektet kan uttryckas eller inte. 

Lyngfelt (2010) skriver att det är omöjligt medan SAG (IV, 1999) skriver att satsens agens 

kan uttryckas för att förtydliga situationen. Vanligast används intransitiva predikat, men 

transitiva verb som tar ett prepositionsobjekt eller en postponerad bisats som direkt objekt är 

också möjliga i opersonliga passiver. Vanligast uttrycks opersonliga passiver med s-passiv, 

men i enskilda fall kan bli-passiv användas. 

 

För nederländskan gäller att opersonliga passiver vanligast har er som fylls 

subjektspositionen, men hier och daar som används presentativt, är också möjliga; het är inte 

möjligt. Det logiska subjektet uttrycks oftast inte, men möjligheten finns för att förtydliga 

satsen. Predikatet i opersonliga passiver brukar bildas med worden följt av ett perfekt particip, 

men zijn följt av perfekt particip är också möjlig. Predikatet brukar vara intransitivt, 

irresultativt och kontrollerbart.  

 

 

Uppsatsens andra målsättning genomförs i kapitel 4. I den svenska korpusundersöknigen ser 

man att det är det vanligaste grammatiska subjekt i opersonliga passiver (66 av 66 för s-

passiv; för bli-passiv har endast sökts på det som grammatiskt subjekt). Bland de undersökta 

träffarna finns det inga exempel på opersonliga passiver med här eller där, men få träffar har 
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undersökts så existensen kan inte uteslutas på grund av dem. Det logiska subjektet uttrycks 

oftast inte (precis som beskrivs i litteraturen); endast två gånger av 66 opersonliga passiver för 

s-passiv; för bli-passiv uttrycks agens inte (i de tre opersonliga passiver). Det är vanligare att 

ha transitiva verb i opersonliga passiver än intransitiva verb i min korpusundersökning (58 

transitiva; 8 intransitiva verb för s-passiv (för bli-passiv används tre gånger ett transitivt 

verb)). Detta beror till största delen på kommunikationsverben, som är väldigt vanliga i 

opersonliga passiver. Dessa verb tar oftast antingen ett prepositionsobjekt eller ett direkt 

objekt i formen av en postponerad bisats. Jag har valt att ta upp dem under opersonliga 

passiver, men det kan diskuteras om sådana verb har lexikaliserats i denna konstruktion. Alla 

åtta intransitiva verb som används i opersonliga passiver är samtidigt irresultativa verb. I hela 

GP 2012 har jag hittat tre opersonliga passiver med bli-passiv, alla andra opersonliga passiver 

bildas med s-passiv.  

 

För nederländskan gäller att er är vanligast som ’grammatiskt subjekt’ (280 av 286), medan 

hier och daar förekommer nästan inte (hier i 5 fall av 286; daar i 1 fall). Het används inte alls 

som ’grammatiskt subjekt’ i opersonliga passiver. Det logiska subjektet uttrycks endast i 16 

fall (av 286). Det är alltid underförstått som mänskligt och icke-specifikt, förutom i en mening 

där det handlar om djur. Predikatet i opersonliga passiver är oftast intransitivt, men transitiva 

verb förekommer också (170 intransitiva; 116 transitiva verb). 169 intransitiva verb är 

samtidigt irresultativa och kontrollerbara; ett intransitivt verb (kloppen) är resultativt, men 

kontrollerbart. 

 

När man jämför mina forskningsresultat med forskningsbakgrunden ser man att resultaten om 

det grammatiska subjektet stämmer överens med litteraturen. För svenskan används oftast det 

(SAG IV, 1999), för nederländskan oftast er (ANS II, 1997). Att det logiska subjektet 

vanligtvis inte uttrycks, men är underförstått som mänskligt och icke-specifikt (Frajzyngier 

1982) stämmer överens med den svenska korpusundersökningen, samt den nederländska (med 

undantag av en opersonlig passiv där agens betecknar ett djur). Litteraturen om predikatet 

stämmer inte helt överens med korpusundersökningen. Det är nämligen inte bara intransitiva 

verb som kan stå i opersonliga passiver (Comrie 1977; Carnie & Harley 2005) utan också 

transitiva verb. Enligt Comrie (1977) passiveras transitiva verb alltid till personliga 

konstruktioner, men korpusundersökningen har visat att så inte är fallet. För svenskan finns 

det till och med fler transitiva verb i opersonliga passiver än intransitiva bland mina resultat. 

Dock stämmer det att de intransitiva verben som används i opersonliga passiver är 
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irresultativa, både för svenskan och nederländskan (med undantag av kloppen), som Carnie & 

Harley (2005) skriver.  

 

När man nu jämför de två korpusundersökningarna, d.v.s. användningen av opersonliga 

passiver i svenskan med konstruktionens användning i nederländskan, måste man ta hänsyn 

till faktumet att det endast är en viss del av träffarna som har undersökts, samt att korpusarna 

representerar olika tidsperiod. Dock kan man jämföra den allmänna tendensen.  

 

Påfallande är att det finns många fler opersonliga passiver i nederländskan än i svenskan. I 

båda korpusundersökningarna har jag undersökt över 2000 träffar, som ledde till 286 

opersonliga passiver i nederländskan gentemot 66 i svenskan. Detta kan bero på faktumet att 

opersonliga passiver väljs över men-konstruktioner i nederländskan eftersom men ofta 

undviks på grund av dess formella karaktär (ANS II, 1997: 1414), medan inget sådant hittas 

om man-konstruktioner i svenskan. Procentuellt finns det också fler opersonliga passiver med 

intransitiva verb på nederländska än på svenska (59% gentemot 12%). Den prototypiska 

opersonliga passivkonstruktionen är följaktligen mycket mer frekvent i nederländskan. Agens 

uttrycks nästan lika sällan i varje språk: i 5% av alla fall uttrycks agens i opersonliga passiver 

i nederländskan; i svenskan uttrycks agens i 3% av alla fall. 

 

Det jag har märkt när jag forskade med opersonliga passiver är att det ibland är svårt att dra 

gränsen. Det finns en grå zon mellan personliga och opersonliga passiver. Till exempel, ANS 

(II, 1997) skriver att opersonliga passiver bildas med intransitiva verb i nederländskan, men 

återger ett exempel som Over die kwestie wordt nauwelijks nog gesproken bland möjliga 

opersonliga passiver vilket jag tolkar som transitivt (verb + prepositionsobjekt). På grund av 

detta exempel har jag valt att ta upp sådana konstruktioner i min korpusundersökning, men 

exemplet illustrerar hur svårt det ibland är att dra gränsen. Samma gäller för svenskan där 

Engdahl (2006) skriver att en mening som Det sägs att men inte ska dricka när man känner 

sig nere inte räknas som opersonliga passiv, medan SAG (IV, 1999) och Viberg (2010) 

skriver att sådana konstruktioner är opersonliga passiver. Det verkar som alla forskare 

kommer överens vilka konstruktioner som tillhör den prototypiska opersonliga passiven, men 

när det gäller gränsfallen, så drar alla sin egen gräns. Men kan dra slutsatsen att det är svårt att 

avgränsa begreppet ’opersonliga passiver’; en gradvis syn (precis som Shibatani (1985) 

försöker ge) fungerar nog bäst.  
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I denna uppsats har en definition av opersonliga passiver getts och användningen av 

opersonliga passiver i svenskan och nederländskan har kartlagts genom en kvantitativ 

korpusundersökning. Det mesta som har skrivits i litteraturen har jag bevisat genom 

undersökningen. Dock är det bara tidningsspråk som har belysts. Det vore intressant att se om 

man kan dra samma slutsatser när man tittar närmare på språket i till exempel berättelser eller 

brev. Intressant vore också att se hur/om opersonliga passiver används i talspråk. Samtidigt 

skulle en kvalitativ undersökning leda till en tydligare tolkning av vissa meningar. I denna 

uppsats har jag utelämnat alla meningar där jag tvekade om de nu bestod av opersonliga 

passiver eller inte, men när man får lite kontext, vet man säkert om man har att göra med en 

opersonlig passivkonstruktion eller inte. För att kunna kartlägga hela konstruktionens 

användning borde man kombinera en kvantitativ undersökning med en kvalitativ 

undersökning, samt leta bland material som representerar alla olika språkgenres, för både 

skrift- och talspråk.  
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7. Bilagor 
 

GP 2012 

 

”det” + ”verb presens s-form” 

 

-Men vägarna är nya och fina och där det byggs syns ofta en bild på en leende president. 

-Enligt Svenska kennelklubben står sådana oregistrerade hundar för en stor del av de attacker 

som det rapporteras om. 

-Sedan hör man på tv att det talas om minusgrader och det är just då man drar iväg. 

-Många svenskar har nyligen fått sms där det påstås att de vunnit en Apple-produkt på sitt 

telefonnummer. 

-Det sägs i alla högtidstal att den fria journalistiken är ett av fundamenten för demokratin. 

-Det är bra att det byggs bostäder men det är inte det här som kommunen behöver. 

 

”verb presens s-form” + ”det” 

 

-För övrigt laddas, tvättas och packas det i Familjen som i dagarna ska korsa Atlanten för att 

hälsa på stora Storasyster i Los Angeles samt pröva lyckan i Las Vegas och fira Halloween i 

Klippiga bergen. 

-Ingen vet vad staden tjänar på de stora evenemangen – ändå talas det om miljoner i 

inkomster. 

-Kusinen som är ett halvår äldre har surfplatta och vid familjens dator tittas det på 

barnprogram på nätet. 

-Fast nu talas det om ett pris på 8 000 euro. 

-Men för den som skaffar FM2013 bjuds det ändå på en och annan nyhet. 

-Vi får inte arbetskläder, personalen skärs det ner på och fruktkorgarna som vi brukade få 

varje måndag har de nu tagit bort för att spara pengar. 

-Åtminstone pratas det om dem, mycket, utan att vi riktigt fått veta var de kom ifrån. 

-Väntetiderna kan bli långa och bland vännerna planeras det för skäggtrimbesök veckor i 

förväg. 

-Under våren, då vi förlorar en timme om natten sägs det att skadar oss mer, både i trafiken 

och på jobbet. 

-Tillbaka till Garda meddelas det på biljettluckan till färjorna att dagens strejk slutar klockan 

16.25, välkomna! 

 

”det” + ”verb preteritum s-form” 

 

-Den akuta krishanteringen i Grekland diskuterades inte formellt på dagordningen, men det 

muttrades i korridorerna. 

-Så fort arbetet var slut plockades cyklar och tält fram och det cyklades till Spekeröds 

dansbana. 
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-De tre körsångerskorna var perfekta körsångerskor, men när de sjöng på egen hand blev det 

alldeles för dramatiskt, rena musikalen, även om det bjöds på en tolkning av Sades Love is 

stronger than pride. 

-När det frågades om jag ville följa med dit, och byta ut den gamla blomman till en ny på 

pappa Tonys grav, så förstod jag att det inte var en fråga. 

-Men röda siffror accepteras inte, det sades tydligt i samband med vd-bytet. 

-I måndagens tidning fanns en notis Klassträff för Partilleungar där det påstods att läraren 

May Lundin har avlidit. 

 

”verb preteritum s-form” + ”det” 

 

-På den tiden arbetades det på lördagarna. 

-Vid sidan av plan 2 på Heden viftades det med flera japanska flaggor. 

-Förra året blev en besvikelse, i går jublades det i norra Bohuslän – Strömstad-Tanum har 

tilldelats VM i orientering 2016. 

-Redan då talades det om Arnolds intresse för andra kvinnor än hustrun Maria Shriver. 

-Under de två timmarna som talarna –ett tiotal män i övre medelålderns – avlöser varandra 

mumsas det på smörgågar och pysslas i stolsraderna. 

-Redan 5 december, då Stahre och nya tränarkollegan Magnus Edlund, inför ett par hundra 

nyfikna körde första bollpasset i Skatås, talades det om skillnad och nystart. 

-Exakt vad som hände är inte klarlagt ännu, men på fransk tv spekulerades det om elfel. 

-På 90-talet talades det mycket om den tekniska utvecklingen skulle få allt fler att jobba 

hemifrån. 

-Efter Primeaffären, där socialdemokratiskta konsulter på den byrån hade Svenskt Näringslivs 

uppdrag att påverka S-politiken i företagsvänlig riktning, talades det om att ert parti också 

behövde interna regler kring det. 

-I går bjöds det på kyckling med ris till lunch och lasagne till middag. 

-Dagarna före OS-premiären rapporterades det om Dennerbys dilemma. 

-I skuggan av Breivikrättegången i Oslo rapporterades det påfallande lite från Köpenhamn om 

rättegången och domen mot de fyra islamister, tre av dem svenska medborgare, som tänkte 

spränga Jyllands-Postens redaktion i luften. 

-Först larmades det om en brand i en återvinningsstation på Kjellmansgatan i Masthugget. 

-I sitt förslag tidigare i år, om att stoppa skatteplaneringen bland företag med så kallade 

räntesnurror, sades det att möjligheterna att dra av för räntor på lån inom koncerner skulle 

minskas. 

-I själva verket rådde bristande kompetens hos polisen och i rapporten hävdades det att 41 liv 

kunde ha räddats. 

-Varför sades det på mötet att larmet skulle gå vid 21.00 och att folk måste lämna lokalen? 

-Jag är hemma nu, hördes det från hallen. 

-De flesta slutar mellan 15 och 16, sas det, men ändå är det ofta fullsatta bussar redan vid 

klockan 14. 

-Som GP skrev i recensionen meddelades det mitt under konserten i Göteborg att dragplåstret 

Garfunkel inte kunde medverka på grund av sjukdom. 
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-Efter genomklappningen i Linköping i torsdags ropades det efter att just den kedjan måste 

kliva fram, och ropen kom inte bara utifrån – även Joel Lundqvist tog upp ämnet när han höll 

ett snack med laget efter förlusten. 

-Här kommer han i alla fall, ropades det och mediafolket närmade sig Palme. 

-Det fanns ett statistiskt samband mellan aggressivt beteende och våldsamma datorspel, men 

man kunde inte bevisa att datorspelen orsakade beteendet, sades det i rapporten, som 

baserades på över 160 insamlade studier, forskningsöversikter och andra artiklar. 

-När vår farfar Gottfrid gått bort skrevs det om honom i Fiskartidningen att han hade ett 

arbetsfyllt liv bakom sig, var en god och gladlynt människa som efterlämnar ett ljust och 

vackert minne bland fiskarkamrater och skärgårdsbor. 

-En fatwa kan, påpekades det, aldrig upphävas. 

-Dessutom sades det att ännu fler skulle släppas in under lördagens konsert om allt visade sig 

funka under fredagen. 

 

”det” + ”har” + ”particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ” 

 

-Och vi får se, det har pratats om att Madrid har pengaproblem till exempel. 

-Ni har tv-sänts sedan 2009 och det har skrivits om att gapet har vuxit i år mellan er och 

Allsång på Skansen vad gäller tittarsiffror. 

-Jag tror inte alls att etiopierna tränar genom att exempelvis springa till jobbet som det har 

talats om. 

-Champions League-seger med THW Kiel och succé i OS har höjt hans aktier och det har 

spekulerats flitigt i var han kan tänkas spela i för lag nästa säsong. 

-På de norska sträckorna fick arrangörerna ploga upp nya parkeringsplatser för att klara av 

anstormningen av bilar och det har rapporterats om trafikkaos. 

-Men genom att det har skrivits så mycket har det rimligtvis fått betydelse. 

-Bitvis har den debatten haft en alarmistisk karaktär; det har hävdats att EU står vid ett 

vägskäl där samarbetet antingen riskerar att bryta samman eller måste övergå i en 

federalistisk, överstatlig, riktning. 

-Zimmerman togs om hand av brandkåren på plats efter dödsskjutningen, och det har sagts att 

han då kanske fick blodet borttorkat. 

 

”har” + ”det” + ”particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ” 

 

-Under sex års tid har det pratats om ett Abba-museum i Stockholm. 

-Under dagarna som gått har det spekulerats om en årslön på drygt 15 miljoner kronor. 

-Då och då har det rapporterats om mobilräkningar som skjutit i höjden efter att barnen själva 

suttit och spelat. 

-I Sverige har det pratats om Ystad, storsatsande Kristianstad och till och med Redbergslid. 

-Sedan dess har det spekulerats, frågats och funderats om världsstjärnans nästa klubbadress. 

-Bland annat har det hävdats att de studier Livsmedelsverket grundar sig på är gjorda på 

vuxna, inte på barn. 

-De senaste två hundra åren har det sagts att varje ny uppfinning kommer att ändra 

människan, men den ändrar oss inte till det inre. 
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-Tidigare har det sagts att Bin Ladin var beväpnad och gjorde motstånd när hans rum 

stormades av amerikanska specialstyrkor. 

-Tidigare har det hävdats att talibaner infiltrerat den afghanska militären och genomfört 

attentat. 

 

”det” + ”hade” + ”particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ” 

 

-Även där det hade snöröjts manades till försiktighet, eftersom laviner rasade ner över både 

bil och järnvägar. 

 

”hade” + ”det” + ”particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ” 

 

-Tidigare hade det sagts att en halv miljon skulle delta – att bara 20 000 kom sågs som ett 

misslyckade. 

 

”det” + ”blir” + ”.*” + ”particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ” 

 

-”Jag sitter där vid datorn och ska skriva, jag vet vad jag ska göra men det blir ändå inget 

gjort.” 

-I jeans, skjorta, och mörk kavaj tar Stefan Albrechtson emot och förklarar att röda dagar är 

perfekta för det blir så mycket gjort. 

 

”blir” + ”det” + ”.*” + ”particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ” 

 

-Och då blir det mycket sagt, ska jag säga dig och ... 
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27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 

 

“er” + “wordt” 

 

-En dan kom je terug, en je merkt weer: hier gaat alles binnenskamers, er wordt niet echt 

duidelijk gekozen. 

-Manager P. Verkuijlen zegt dat er wordt geëxperimenteerd op 'onorthodoxe wijze'.  

-Er wordt tenslotte door beleggers eindeloos veel gepraat over de mogelijkheden van 

winkels.  

-Er wordt ook steeds meer gestaakt - ongekend en verboden in socialistisch China. 

-Er wordt met smart gewacht op de terugkeer van Mike Tyson.  

-De stad wordt gegrild door aanhoudende, zeer gewelddadige beschietingen en er wordt 

zwaar gevochten op tien kilometer afstand van het vliegveld. 

-Er wordt in Nederland nogal eens geklaagd over het voortgezet onderwijs. 

-Er wordt nu, ondermeer op het Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop, hard 

gewerkt aan emissiebeperkende maatregelen. 

-Er wordt uitvoerig ingegaan op de persoonlijke tragiek van de scenarioschrijver. 

-,,Er wordt bij Nederlandse ploegen nu ook gepraat over de opvang van junioren en 

amateurs. 

-Het verpleeghuis is een hel, denkt de buitenstaander. ,,Welnee. Er wordt heel wat 

afgelachen in het verpleeghuis.  

-Er wordt deze middag gestemd over 3 begrotingshoofdstukken en 3 wetsvoorstellen. 

-Er wordt altijd aandachtig naar hem geluisterd, maar nooit is er iets met zijn adviezen 

gedaan. 

-,,Er wordt te weinig gelet op de output van elke aan research en development uitgegeven 

gulden.'' 

-Men kijkt er dus niet van op als er wordt geslurpt om de koffie tegen het gehemelte te 

vernevelen voor de grootste smaakopbrengst. 

-Er wordt met veel belangstelling uitgekeken naar deze produktie. 

-Er wordt al weer uitgekeken naar vrijdag, wanneer de Amerikaanse handelscijfers over 

oktober worden bekendgemaakt. 

-,,Velika Kladusa is omsingeld en er wordt zwaar gevochten, waarbij alle wapensystemen 

worden gebruikt, inclusief tanks en stalinorgels'', aldus een VN-woordvoerder. 

-Er wordt van alles overhoop gehaald, er wordt veel gehekeld en gekritiseerd, maar het blijft 

allemaal aan de oppervlakte. 

-Er wordt met name in de sociale wetenschappen maar al te vaak verkrampt geschreven. 

-Er wordt geklaagd over onze trage overlegeconomie en over het massieve maatschappelijke 

middenveld dat besluitvorming belemmert. 

-Hij begrijpt opeens niet waarom er wordt gelachen. 

-Hij erkent dat er wordt gestudeerd op verdere kostenverlaging die tussen de 40 ` 50 miljoen 

gulden moet opleveren. 

-Er wordt dan uitsluitend geleverd tegen contante betaling vooruit in harde valuta. 

-Er wordt tegenwoordig net zo hard gerapt in Italië, Japan, Frankrijk en Engeland als in The 

Bronx. 

-Er wordt ook veel gezeten, gelegen, gestaan en gestaard. 

-Er wordt minder solide gebouwd en de groeiende aantallen stacaravans en zeil- en 

motorjachten zijn extreem stormgevoelig. 

-De Koerdische terreur heeft tot gevolg dat er wordt gemarteld en parlementariërs worden 

gevangen gezet.  
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-,,Er wordt te veel gepraat'', vindt Lathouwers. 

-Er wordt gewacht op de bus die de gedetineerden naar de dagelijkse bosarbeid brengt. 

-,,Weet u dat er wordt nagedacht over een te vormen stadsprovincie Amsterdam?'' 

-Maar ja, het speciale pedagogische klimaat zal alles wel goed maken: er wordt overmatig 

'geinterviewed', 'gecounseled' en getutored'.  

-Er wordt 24 uur gestaakt bij vier overheidsbedrijven: de post, spoorwegen, telefoon en de 

Regie der Luchtwegen. 

-Er wordt in de media gesproken over de mogelijke corruptie bij een rechter. 

-Er wordt zorgvuldig en op veel plaatsen gecontroleerd.  

-Er wordt met de studentenorganisaties en hoger-onderwijsinstellingen overlegd. 

-Maar er wordt hier gelukkig ook weer klein en intiem gewerkt. 

-,,Er wordt altijd geklaagd over de te grote bemoeienis van Den Haag met de omroepen. 

-Er wordt vooral geklaagd over criminaliteit en gevoelens van onveiligheid. 

-Er wordt al genoeg geplukt. 

-Hoe al die verschillende gebiedjes zaken heen en weer sturen, wanneer en hoe er wordt 

teruggekoppeld zijn de grote vragen van het moment.  

-Er wordt gewerkt met correspondenten uit de regio. 

-Er wordt al aan me getrokken en voordat ik kan protesteren bengel ik tegen de mergelwand. 

-Er wordt enthousiast gepraat over de voordelen van samenwerking. 

-Ook de beslissing hoe warm er wordt gestookt, is het individu uit handen genomen. 

-Er wordt gezongen met veel ouderwetse woord- en zinsherhalingen. 

-Er wordt nu serieus maar ons geluisterd'', constateert Bartels niet ontevreden.  

-Er wordt vooral veel gediscussieerd. 

-Er wordt gehandeld in ligplaatsen die illegaal verkregen zijn. 

-Er wordt bovendien gesproken over opvoedingsnood, emotionele verwaarlozing en een 

gezagsvacuüm. 

-Er wordt volop geklaagd over hun irritant gedrag op straat, op school, in de tram en metro. 

-Er wordt nog steeds gerookt in trams waar geen conducteur op terug is gekomen. 

-Aangezien er wordt geput uit een fonds met een duidelijk omschreven bestemming, betogen 

de milieu-organisaties. 

-Er wordt nu volop onderhandeld. 

-Er wordt gesproken van een 'crisis', in de organisatie heerst 'chaos'. 

-Er wordt volgens mevrouw Burggraaff onder de oppositionelen wel eens meer gemopperd. 

-,,Er is minder hype en er wordt doordachter geëxperimenteerd.''  

-Hij wijst een gemeenteraadslid terecht als er wordt gestemd in de naar boenwas ruikende 

raadszaal op het Schoon Verdiep in het Antwerpse stadhuis. 

-De basis is dat er wordt gepresteerd op het hoogst haalbare niveau. 

-Er wordt bijvoorbeeld altijd gesproken over de steriliteit die een gevolg kan zijn van 

chemotherapie. 

-Er wordt in Brussel negentig minuten lang heel wat afgerend. 

-Er wordt overal gesleuteld aan extra spoorbanen, maar een project van Delta-achtige allure 

ontbreekt. 

-Er wordt niet geluisterd. 

-Er wordt gehandeld in verdovende middelen, er is prostitutie en de parkeerplaatsen zijn 

nogal eens verzamelpunten. 

-Er wordt geen moment getwijfeld aan de levensvatbaarheid van het schilderij. 

-Er wordt goedgemutst naar elkaar geknikt. 

-Er wordt geklaagd over hun gedrag ook op straat, in de tram en metro. 
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-Er wordt weinig gespeeld met toekomstperspectieven, waardoor er vanuit het management 

weinig nieuws of onverwachts gebeurt. 

-Er wordt uitgeslapen, geen ontbijt. 

-Er wordt dan ook hevig afgeteld. 

-Ach ja, er wordt wel eens gevloekt en getierd. 

-Er wordt niet gezocht op basis van uitvoerige cijfers en marktprognoses. 

-Bij inhaalmanoeuvres wordt niet achterom gekeken of de baan wel vrij is en er wordt op 

onverwachte momenten gestopt.  

-Er wordt al jarenlang intensief gezocht naar een op industriële schaal toepasbare 

scheidingsmethode voor enantiomeren. 

-Met kennelijk plezier zet Beurskens wonderbaarlijke verschijningen en verdwijningen op 

touw en er wordt Gezelliaans gezwelgd in de natuur.  

-Er wordt geroskamd tot ze glimmen als kinderen die ter kerke worden gestuurd. 

-Er wordt door de helden veel genoten. 

-Er wordt nu gewerkt aan een bilateraal basisverdrag. 

-Er wordt gespeculeerd, zoals op iedere markt'', zegt Lawler. 

-Er wordt samengewerkt met Mensendiecktherapeuten gespecialiseerd in musici, 

ergotherapeuten, fysiotherapeuten en haptonomisch geschoolde therapeuten. 

-Er wordt begripvol geknikt. 

-Ze zijn gaan kanoen, er wordt gevoetbald en gepingpongd. 

-Er wordt niet gemikt op deelname van bepaalde categorieen werklozen. 

-Er wordt gewerkt met stijgklemmen, touwen, ladders en lampen. 

-Er wordt altijd met twee parachutes gesprongen - volgens wettelijke verplichting. 

-Er wordt zoveel met zwart geld geconcurreerd dat fatsoenlijke bedrijven nu kapot gaan. 

-Er wordt daarbij door analisten gewezen op een mogelijk conflict tussen Henkel en de top. 

-Er wordt afgerekend met de Duitse mentaliteit, met het opkomende nazisme, en er wordt 

bovenal afgerekend met de Nederlandse burgermansmoraal. 

-Er wordt gewerkt met beelden van concrete zaken. 

-Er wordt hier sowieso weinig gerookt. 

-Jan Dibbets: ,,Er wordt veel te veel naar techniek gekeken; dat beperkt jonge kunstenaars op 

den duur enorm. 

-Van der Lecks schreden op het pad van de abstracte kunst zijn minder bekend en er wordt 

getwijfeld aan het belang ervan. 

-Er wordt nu veel sneller gebeld naar de zieke om te zien hoe het met hem gaat. 

-Er wordt over dit wondergrappige boek altijd op de verkeerde manier geschreven. 

-Er wordt hier goed voor de mensen gezorgd, de staat is een warme moeder. 

-Twee en een halfduizend jaar geschiedenis, en er wordt nog steeds liefgehad, gehaat, 

mishandeld, vermoord, oorlog, oorlog, oorlog. 

 -Je kunt beter niet te veel kinderen nemen, want er wordt enorm gesneden in de 

kinderbijslag. 

-Er wordt gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van particuliere 

ziektekostenverzekering en ziekenfondsverzekering. 

-Er wordt gespeculeerd op gezamenlijke actie met de linkse oppositie. 

-De lastenverlaging stelt volgens fractievoorzitter Nijpels maar weinig voor en er wordt te 

eenzijdig bezuinigd op voorzieningen die met name voor ouderen van belang zijn. 

-Er wordt gelopen en de scenes worden gespeeld tussen die fauteuils.  

-Beginners in de Kamer dienen er scherp op te letten aanwezig te zijn als er wordt gestemd. 

-Er wordt weinig gepraat, de presentator van het journaal schaaft aan zijn tekst. 
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-Er wordt met oliegeld gesmeten: de kloof met de gewone burger is breed. 

-Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over de gezondheid van de paus. 

-Er wordt veel te veel naar techniek gekeken. 

-Er wordt gesproken over een emissie van 5 miljard franse frank, bijna 2 miljard gulden. 

-Niet de competitieleider of de UEFA bepaalt wanneer en hoe laat er wordt gespeeld, maar 

de directie van de televisiestations'', zei Juventus-spits Vialli gisteren. 

-Er wordt te weinig gekeken naar de verdieping van het onderwijs die leidt tot kwalitatief 

beter opgeleiden. 

-Er wordt omhelsd en gezoend. 

-Er wordt gerapporteerd, gerapporteerd en nog eens gerapporteerd.  

-En daar moet rekening mee worden gehouden, want er wordt gesproken over netto 

besteedbaar inkomen.  

-Er wordt alleen gesproken over de noodzaak van ,,optimaal gemotiveerde medewerkers met 

een dienstverlenende instelling''. 

-Er wordt te snel gescoord en wat doen we eraan?  

-Er wordt gespeculeerd, gerekend en gediscussieerd. 

-Ik denk niet dat er wordt gestemd over Gatt'', zei hij gisteren.  

-De lessen zijn gratis, iedereen mag meedoen en er wordt vooraf niet op talent geselecteerd.  

-Er wordt onder meer gedacht aan het uitdelen van pamfletten bij uitgaansgelegenheden. 

-Er wordt niet gestemd per land. 

-Er wordt gedemonstreerd, geschreeuwd en met de politie gevochten. 

-Er wordt overigens ook gehandeld in het totaal aantal gescoorde doelpunten. 

-Er wordt wel degelijk bewonderd, aanbeden zelfs. 

-Er wordt meer en harder gevochten. 

-En er wordt zoveel van hem gevraagd door Sacchi, door heel Italië eigenlijk. 

-Er wordt bij zo'n spurt verschrikkelijk geduwd en gekwakt. 

-Er wordt stevig gepimpeld aan de vooravond van Nederland-Ierland. 

-Er wordt normaal gevochten, etnische zuiveringen gaan gewoon door, het nieuws is zijn 

eigen leven gaan leiden. 

 

“wordt” + “er” 

 

-Van elf tot twaalf wordt er gehandeld op de vloer van ,,een van de belangrijkste beurzen van 

het Afrikaanse continent''. 

-Omdat milieuzorg economisch geen hoofdactiviteit is voor ondernemingen, wordt er te 

weinig marktgericht gedacht. 

-Zo wordt er gestreden om de Europese Kampioenschappen Latin voor Professionals. 

-Met name wordt er dan door de 'buitenlandministers' Van Mierlo (D66), Voorhoeve (VVD) 

en Pronk (PvdA) gesproken. 

-Op het treinstation in Hangzhou wordt er zelfs geslagen.  

-Gescholden wordt er volop. 

-Wordt er nog altijd gemokt? 

-Nu wordt er door of tegen mij nooit meer gemokt. 

-Driftig wordt er geschoven, gegoocheld met blokken, totdat alles minutieus op elkaar 

aansluit. 

-In die gevallen wordt er gekozen voor het verwijderen van de baarmoeder of liever dus voor 

een endometriumablatie. 

-Daarnaast wordt er in de Veiligheidsraad gewerkt aan een plan een tweede VN-macht naar 
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Rwanda te sturen. 

-Zolang er kunst wordt gemaakt, wordt er naar een aanleiding gezocht om aan het werk te 

gaan. 

-Er wordt uitvoerig ingegaan op … 

-Vanavond wordt er vergaderd. 

-Dan wordt er met het racket geslagen of gegooid. 

-In de vierde plaats wordt er onzorgvuldig omgesprongen met het uitdrukken van allerlei 

grootheden 'per student'. 

-Gegniffeld wordt er als een hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht zijn 

toga van zwierige diepblauwe … 

-‘s Middags wordt er gewerkt aan de act en ontpoppen Rosenfeld en Teixids zich als de Mini 

en Maxi. 

-Sindsdien wordt er gesproken over de vraag of de straat wel of niet weer opengebroken 

moet worden. 

-In zo'n hoog tempo en met zoveel kracht wordt er waarschijnlijk alleen nog in Spanje en 

Engeland gespeeld.  

-Waarom wordt er in de straten van Gaza gedemonstreerd? 

-Ook wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om vanuit een CD-ROM catalogus direct 

telefonisch te bestellen. 

-Al tien jaar wordt er vruchteloos gepraat over de herinrichting van het Drielandenpunt. 

-…, wordt er ook over zwangerschap en bevalling nog redelijk onbevangen gesproken.  

-Als de woede om andermans stugge hardhorendheid de overhand krijgt, wordt er fiks 

gemept.  

-Maar zodra ze thuiskomen, in de nationale parlementen, wordt er weer aan nationale 

oplossingen gewerkt, die vaak niet passen in een gemeenschappelijk beleid. 

-Tijdens de terugreis wordt er nog wat gepraat over wat er vanavond wel goed of mis ging. 

-Daarom wordt er meedogenloos aan de poort geselecteerd. 

-Nooit wordt er bericht over zaken die vanzelfsprekend lijken. 

-Wel wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese filmprijs. 

-Na de dagelijkse persconferentie wordt er naar de Nederlander achter in de zaal gewenkt. 

-Ook wordt er nu volop gedereguleerd en geprivatiseerd, met name in onze achtergebleven 

dienstensectoren. 

-Wordt hier de laatste 'wilde' begraven of wordt er vergaderd over bloed en wraak? 

-In beide gevallen wordt er in V1 en V2 hard gewerkt. 

-Van oudsher wordt er in de literatuur gespeculeerd over het onderscheid tussen 'zien' en 

'begrijpen'. 

-Tot diep in de nacht wordt er dezer dagen vergaderd, geluisterd en gelezen. 

-Als het nodig is wordt er gebeden en gepraat. 

-,,Als er nu iets speelt, wordt er serieus naar onze mening gevraagd. Dat was vroeger wel 

anders.'' 

-Op een dag wordt er gebeld. 

-Door de week wordt er vooral gedanst door de dinerende gasten. 

-‘s Winters wordt er geschaatst. 

-Sinds jaar en dag wordt er in Nederland op ganzen gejaagd tussen zonsopgang en 10 uur ('s 

morgens, dus). 

-Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er zondag ,,onder geen beding'' in 

Enschede gevoetbald. 

-Om hem heen wordt er wat zenuwachtig gelachen. 
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-.., wordt er bij voorkeur achter de rug van de betrokkenen om gehandeld. 

-,,Maar terwijl er enerzijds meer aandacht is voor armoede, wordt er van overheidszijde 

steeds meer bezuinigd'', zegt Ouillard. 

-Bovendien wordt er acceptabel geacteerd: de acteurs zijn geen houten Klazen, zoals in 

sommige Nederlands dramaseries. 

-Wat wordt er toch veel gehuppeld en gesprongen in het logo-dierenrijk. 

-Daarom wordt er al gewerkt aan een unieke sponsoring 'achteraf'. 

-Gekletst wordt er niet. 

-Over het algemeen wordt er onder Mozambikanen en diplomaten echter redelijk positief 

geoordeeld over de VN-operatie.  

-Onderhandeld wordt er niet. 

-Waarom wordt er zo lacherig gedaan over een boek dat een oplossing pretendeert te geven? 

-Alle onderwijs en leesbevorderings-experimenten ten spijt worden er niet meer boeken 

verkocht, wordt er niet meer gelezen. 

-Dan wordt er gewoon geklaagd en gedreigd en gechagrijnd. 

-Sindsdien wordt er buiten het zicht van de camera's onderhandeld. 

-Vrouwtjes kunnen meer eieren leggen dan de mannetje aankunnen. Zo wordt er bij de 

overdracht van de eieren heel wat gemorst. 

-Alle dagen wordt er in galerie Aschenbach geconcentreerd getekend naar mooie, jonge 

modellen in willekeurige houdingen. 

-Geïnvesteerd wordt er niet, wegens de enorme instabiliteit en wegens de bepaling van de 

regering. 

-Weinig deelnemers aan de ICPD nemen de dreigementen echt serieus, maar toch wordt er 

met enig enthousiasme gediscussieerd over de voor- en nadelen van ieders situatie. 

-Wordt er geknaagd aan buitenlandse betrekkingen, hetgeen de Fransen nu al voorstellen, 

dan geeft Nederland die post … 

-Op basis van dit soort onderzoeken wordt er dan ook vaak gepleit voor het langer en 

strenger straffen. 

-Dan wordt er plotseling wel geluisterd door de Chinezen. 

-Maar herdacht wordt er al sinds jaren. 

-En afgerekend met haar wordt er al evenmin. 

-… - wordt er ook gefloten en boe geroepen. 

-Volgens het blad Ha'arets wordt er in Washington op het niveau van ambassadeurs reeds 

geruime tijd intensief in het geheim onderhandeld. 

-Vandaag wordt er ook weer gesproken over de term 'gezinnen en andere verbanden'. 

-Op het moment wordt er links en rechts druk onderhandeld. 

-Zo wordt er in Afrika veel meer gelachen dan bij ons. 

-Als ze zwanger is, wordt er hartstochtelijk tot de goden gebeden. 

-,,De laatste tijd wordt er veel afgegeven op de Nederlandse diplomatie. 

-De laatste dagen voordat de 'nota over de toestand van 's rijks financien' wordt gedrukt, 

wordt er nog driftig gerekend en aangepast. 

-De kleur van het kabinet blijkt pas aan het slot: Hoe wordt er met de bede omgegaan? 

-Gezocht naar adoptie-gezinnen wordt er overigens niet. 

-Om alle zes wedstrijden life te kunnen uitzenden wordt er dinsdag, woensdag en donderdag 

gespeeld.  

-Voortaan wordt er gemept. 

-Intussen wordt er ook gedacht aan het invoeren van een Europese Nasdaq. 

-Eindeloos wordt er over en weer gepraat maar er verandert niets. 
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-Ook wordt er gespeculeerd over de oorzaak van de vaak terugkomende trillingen in de 

linkerhand van de paus. 

-… wordt naarstig naar vergelijkingen tussen 1987 en nu gespeurd. 

-In alle Amerikaanse schooldistricten wordt er geëxperimenteerd met grote en kleine scholen 

of 'magneetscholen'. 

-Bij hun clubs wordt er op de training gevoetbald. 

 

“er” + “werd” 

 

-Er werd gewerkt met zogenoemde put en call-opties op staatsobligaties. 

-We hebben gevraagd om afgesloten afwerkplekken, maar er werd niet geluisterd. 

-Er werd volgens Popovi op grote schaal gemarteld. 

-Er werd toen nog voornamelijk gedacht aan de zogenoemde 'algehele atmosferische 

vervuiling'. 

-Een gevolg is van de wijze waarop er werd geleefd, en dat de vijand een instrument is 

geweest in de hand van God. 

-Er werd op grote schaal en op een imponerend niveau over muziek nagedacht. 

-Er werd toen te snel gesproken over de onvermijdelijkheid van een minderheidskabinet of 

een extra-parlementair kabinet. 

-Er werd in Den Haag volop geformeerd dus niets stond nog definitief vast. 

-Er werd vloeiend en natuurlijk gemusiceerd, alsof het repertoire betrof. 

-Het tempo lag te laag en er werd slecht gepasst. 

-Er werd misschien gescandeerd of er werden pamfletten uitgedeeld. 

-Er werd ineens wel snel gespeeld en de Indiërs moesten terug in de defensie. 

-Er werd 'zo laf en ongeïnteresseerd' gespeeld dat hij het uitschreeuwde. 

-Er werd die nacht eindeloos gepraat, geruzied en in- en uitgelopen. 

-Er werd uitvoerig vergaderd, gedineerd en gelogeerd. 

-Er was een echt buurtleven, men kende elkaar, er werd op straat gespeeld en in iedere kroeg 

was er feest. 

-Er werd gezongen, gedanst en een beetje getreurd met Conny Braam. 

-Er werd tot laat in de avond gezongen en gedanst op straat. 

-Er werd zelfs even gevreesd voor een - door Rusland geïnitieerde - coup.  

-Er werd geslagen en getrapt, boven en onder de gordel, en een links Kamerlid kreeg een 

bloedneus. 

-Er werd met tomaten gegooid. 

-En er werd ontzettend veel verhuisd, vooral in de jaren dertig.  

-Er werd niet gevochten, maar onderhuids stijgt de spanning.  

-Er werd gevochten en gedeald'', zegt F. van de Wiel, directeur facilitair bedrijf van het 

college. 

-In september in Berlijn liet hij zich dat terloops ontvallen toen er werd gesproken over 

Europol. 

-Er werd ontworpen, getimmerd, gesoldeerd, geboetseerd, geschilderd en glas gesneden. 

-Er werd gisteravond in het sfeervolle Willem II-stadion vanaf de tribunes weer volop 'met 

z'n allen gezwaaid'. 

-Er werd vooral ingegaan op mogelijk wangedrag van spelers, trainers en noem maar op. 

-Dat krediet bleek misplaatst, want er werd niet betaald.  

-Er werd gespeeld in de Trump Tower. 

-Veel slachtoffers, onder wie baby's, bevonden zich toevallig op de verkeerde plek als er 
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werd geschoten.  

-Er werd bij het gezelschap in Diemen gelachen om de positieve taal van de organisatie-

voorzitter. 

-Er werd gisteravond hard geklapt in het zogeheten Main Committee. 

-Er werd teruggegrepen naar de anti-jachtklassieker van de Selvera's, Twee reebruine ogen. 

-Er werd veel gekust en geknuffeld op het thuisvlot. 

-Er werd gejuicht en er werden teksten gescandeerd. 

-Er werd gelezen, gestudeerd, vergaderd en gesproken op personferenties. 

-Er werd zelfs aangedrongen op ontslag van de betrokken ambtenaar. 

-Wat de voorstellingen als totaal betreft: er werd door het corps de ballet over het algemeen 

zuiver en goed gedanst. 

 

 “werd” + “er” 

 

-Ondanks de parafering van het akkoord werd er vanmorgen nog hevig gevochten in Angola.  

-Over het algemeen werd er bekwaam geschilderd met een voorkeur voor anekdotiek en 

voorstellingen van het alledaagse leven. 

-Ook vanmorgen werd er nog hevig gevochten bij Huambo, het hoofdkwartier van de 

Angolese guerrillabeweging UNITA. 

-Met veel belangstelling werd er op het moment dat de Muur viel naar de tv gekeken. 

-Evenmin werd er op grote schaal aangedrongen op een verbod van racistische organisaties. 

-En dan werd er bij dit onderzoek alleen gekeken naar de sterfte. 

-Twee dagen werd er over de vredesmacht gesproken. 

-Waar katholieken in de geschiedenis wel vaker het mikpunt van spot en kritiek zijn 

geweest, werd er in roomse kring met verontwaardiging gereageerd. 

-Ook in India werd er geschokt gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van 

'Moeder'. 

-In de crisis werd er op een andere manier gegriezeld dan toen de kernoorlog dreigde. 

-Wel werd er veel en niet altijd vaardig om de hete brij heen gepraat. 

-Bovendien werd er druk gedecoreerd door het meeweven van gekleurde draden, 

borduurwerk en opgestikte kralen of gouden rosetjes. 

-Laatst werd er om elf uur 's avonds bij me aangebeld met de vraag of ik zilverpapier had. 

-Om de reacties af te remmen, werd er voor het eerst gewerkt met vloeibaar helium. 

-Tot na 1960 werd er over seksuele voorlichting veel gesproken en werd er ook erg 

moralistisch met een begrip als 'gezondheid’ geschermd, maar seksuele voorlichting zelf 

werd er nauwelijks gegeven. 

-Geretireerd werd er in de jaren twintig, onder Chroesjtsjov en Gorbatsjov. 

-Maar vooral werd er in het Niesky van 1992 gebouwd. 

-Maar werd er eigenlijk wel geluisterd, boven de grote rivieren? 

-Toen werd er dan ook ruimschoots gelachen. 

-Toen werd er voor de eeuwigheid gebouwd, dus dat was stevig. 

-Tussen de zuurkool met kummel en de nooit lege bierglazen werd er door de gasten tot laat 

in de avond op een vierkante meter gedanst. 

-Daarna werd er beneden met zijn drieën tot grote tevredenheid verder gespeeld in de 

wigwam. 

-Achterin werd er niet goed gedekt en voorin konden we de bal niet kwijt. 

-Alras werd er op iedere hoeve druk gezaagd, geschaafd en geschroefd aan klokken. 

-Anderzijds werd er door de Koreanen welwillend geglimlacht. 
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-Vroeger werd er tenminste nog gezongen onder het werk. 

-Ook werd er verhuisd om de onderwijsinspectie te omzeilen. 

-Ook na het verschijnen van Kaas, waarmee de schrijver negen jaar stilzwijgen verbrak, 

werd er in huize De Ridder niet over Willem Elsschot gesproken. 

-Midden in de nacht werd er opgebeld. 

-Natuurlijk werd er ook vóór zijn tijd in de film al gedanst. 

-Ook dinsdag werd er druk vergaderd maar wie er ook meededen aan de besprekingen, niet 

Fermina. 

 

“hier” + “wordt” 

 

-Hier wordt druk geselecteerd. 

 

“wordt” + “hier” 

 

-In steeds wijdere kringen wordt hier om het kunstwerk heengecirkeld. 

 

“hier” + “werd” 

 

-Hier werd geraakt – alleen te terloops – aan een altijd interessante ethische discussie. 

 

“werd” + “hier” 

 

-Het oordeel over de eigen motieven was uiteraard veel positiever: als eerste werd hier naar 

“overtuiging” verwezen en vervolgens naar “vertrouwen’ in bepaalde politici. 

-Misschien werd hier meer aan het bekende eiland in de Antillen dan aan de heilige Eustatius 

gedacht. 

 

“daar” + “wordt” 

 

-‘Daar wordt aan de deur geklopt’ en Sint Niklaas is Jarig worden bijvoorbeeld gezongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


