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Abstract: Valency-Based Semantic Representation 

This is a brief outline of a semantic representation of linguistic objects in Russian—words, phrases, 

sentences—based on the concept of valency. Valency is explored as a property of all kinds of 

linguistic signs: words, parts of words, signs with non-phonological expression, and completely 

implicit signs. An important distinction is made between semantic and syntactic signs, and amongst 

semantic signs between signs with and without valency (signs denoting "facts" versus signs denoting 

"things"). The examples analysed are chosen with special attention paid to ways of transforming 

nominal phrases into copulative sentences. 

Не думал, не гадал он... När jag senast, 1994, fick en artikel publicerad i Slovo 

anmärkte jag att detta av allt att döma var mitt allra sista bidrag i denna hedervärda 

skriftserie. Så litet man vet om framtiden! 

Tack vare internet och pdf-filer har jag nu också kunnat i minnet återkalla mitt allra 

första bidrag i Slovo, ”Konklusiva handlingsverb i ryskan” (1972), som tillkom under 

den generativa semantikens korta blomstring. Det mesta förefaller nu hopplöst 

inaktuellt, men en tanke från den tiden sjönk ändå in i min själ och formade min 

framtid. Den unge George Lakoff, som senare försvor sig till kognitivismen, 

framkastade att Seymour sliced the salami with a knife och Seymour used a knife to 

slice the salami bör härledas ur samma semantiska representation (Lakoff 1968). De 

rätta slutsatserna av detta var jag länge oförmögen att dra. Först i början av 80-talet 

insåg jag att instrumentet (knife) här inte kan vara något djupkasus (Fillmore 1968), 

eftersom det inte är direkt knutet till verbet slice. Knife är i stället objekt till ett 

predikat, vars mest explicita exponent är verbet use. Nästa steg framåt kom inte förrän 

i slutet av 90-talet, då en rysk kollega
1
 hjälpte mig till insikten att use kan behandlas 

som ett treställigt predikat. 

                                                           
1
 Igor’ Boguslavskij (muntligen). Huruvida han själv har använt denna idé i sina arbeten har jag inte kunnat 

utröna. 
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Numera vill jag, förenklat, analysera Lakoffs exempelpar på följande sätt: 
 

  Seymour sliced the salami with a knife. 

 

 

  Seymour used a knife (to) slice the salami. 

 
 

Pilarna anger valens och är riktade från predikat till aktant (med predikat menas här 

semantiskt, alltså inte logiskt eller syntaktiskt predikat). Valensstrukturen i de båda 

satserna uppvisar en perfekt isomorfi. Det treställiga predikatet har två ekvivalenta 

uttrycksformer, prepositionen with och verbet use. Den första aktanten är agenten, den 

andra instrumentet och den tredje den handling för vilken instrumentet tillämpas. 

I det nedre exemplet är konjunktionen to satt inom parentes. Det upptar inte någon 

egen nod i det semantiska nätverket. Sådana ord kallar jag syntaktiska. I detta fall 

motsvarar ordet i fråga förbindelsen (pilen, om man så vill) mellan predikatet och dess 

tredje aktant. 

I själva verket är även verbet slice treställigt, men för att visa detta måste vi 

extrahera en aktant, som i föreliggande fall är inkorporerad, något som markeras med 

vinkelhakar. I en transform kan denna aktant vara ”fri”. Vi får följande representa-

tioner: 
 

 Seymour <slice>d the salami.   Seymour cut the salami (into) slices. 

 
 

I formen sliced startar de tre pilarna utanför vinkelparentesen, varmed menas att de 

hänför sig till hela ordet (alltså inte bara till ändelsen). 

Låt oss nu tillämpa samma analys på motsvarande ryska exempel: 
 

 Борис режет хлеб ножом<I>. 

 
 

Instrumentpredikatet uttrycks här med kasusändelse. För tydlighets skull placeras 

denna inom vinkelparentes efter ordformen. Men härmed är inte möjligheterna att 

uttrycka detta viktiga predikat uttömda. Här är ytterligare exempel: 
 

  <посудо><моеч>ная машина  машина для мытья посуды 

 
 

Instrumentpredikatet uttrycks här i första fallet med adjektivet посудомоечный, i 

andra fallet mer explicit med prepositionen для. Agenten är i båda fallen orealiserad. 
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Även predikatet kan faktiskt vara orealiserat, men i sådana fall sätter vi in en implicit 

nod, markerad med anföringstecken: 
 

 <огне><туши>тель «использовать» 

 
 

Av de nu givna analyserna ser vi att den semantiska strukturen avbildas direkt på den 

syntaktiska (t.o.m. på enstaka ord som i det sista exemplet). Detta sker med hjälp av 

valenspilar samt vissa gränsmarkörer som segmenterar strängen i enheter (lexem). 

Dessa kan vara segmentella, suprasegmentella eller helt implicita. De segmentella 

delas i sin tur in i fria (dvs. ord) och inkorporerade (delar av ord). En annan viktig 

indelning av lexemen är den mellan semantiska och syntaktiska. Vi har sett att fria 

syntaktiska lexem sätts inom parentes. Inkorporerade lexem markeras särskilt bara om 

de är semantiska, alltså besätter noder. Slutligen skiljer vi bland semantiska lexem 

mellan valensbärare (predikat) och icke-valensbärare; jfr рост vs растение. Till den 

senare kategorin hör inte bara lexem med betydelse av objekt (i vid bemärkelse) utan 

också interjektioner. Här är ett exempel med semantisk dativ: 
 

 Нет торговле<D> людьми[!] 

 
 

Нет är här den valenslösa interjektionen, vilken är objektsaktant till det semantiska 

dativmorfemet. Som sin andra aktant tar detta predikatet торговля, vilket i sin tur har 

en realiserad aktant, люди, med syntaktiskt, och därför omarkerat, kasusmorfem. Den 

grå pilen utgår här från talaktspredikatet, vilket egentligen uttrycks suprasegmentellt – 

genom intonation. I skrift kan det representeras av skiljetecken, satt inom klammer. 

Normalt är, som här, endast objektsaktanten realiserad; den är riktad mot satsens rema. 

Observera att satsen är tempuslös. Det finns naturligtvis också ett predikat нет, med 

allomorfen не (не было, не будет). I satsen Нет денег är genitiven syntaktisk. 

Nästa exempel belyser ytterligare skillnaden mellan syntaktiska och semantiska pre-

positioner: 
 

 встреча (с) <люб>имой на мосту 

 
 

Prepositionen на är här semantisk; den tar встреча som första aktant och мост som 

andra. Däremot är prepositionen с syntaktisk; den motsvarar pilen från встреча till det 

substantiverade participet любимая. Trots att såväl встреча som <люб>, dvs. 

любить, är tvåställiga, utgår från vardera bara en pil. Detta beror på att vi inte skapar 

någon konstituent för implicita lexem, såvida dessa inte är predikat som utövar sin 

valens (såsom i fallet огнетушитель). 
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Naturligtvis kan prepositionen на mycket väl vara syntaktisk, t.ex. i надеяться на 

успех. På samma sätt kan prepositionen с vara semantisk. Det skabrösa skämtet Вам 

со мной скучно, вам со мной спать хочется? bygger på att prepositionen i fråga kan 

uppfattas som antingen syntaktisk eller semantisk. 

Vikten av att skilja på predikat och icke-predikat kan illustreras av exemplet Что 

ты делаешь? 
 

  Что ты (делаешь)[?]   Что ты делаешь[?] 

 
 

Satsen är tvetydig men disambigueras genom svaret: 

 a) – Что ты делаешь? – Готовлю. 

 b) – Что ты делаешь? – Омлет. 

Pronomenet что är alltså endast i första fallet ett predikat, och verbet делать kan vara 

antingen syntaktiskt eller semantiskt. Om vi utelämnar pronomenet ты (Что 

делаешь?) blir verbets personändelse semantisk. Oftast är semantiska flexionsmorfem 

predikat, men alltså inte i detta fall. 

Ett skämtsamt oscillerande mellan faktum- och objektbetydelse hos ett demonstra-

tivt pronomen kan vi se här: Все собаки это делают, не все хозяева это убирают. 

I fortsättningen skall vi titta närmare på transformationellt relaterade nominalfraser 

och satser. Från satsen Рыба весит три килограмма kan vi ta oss till nominalfrasen 

рыба весом в три килограмма: 
 

  Рыба весит<PRES> три килограмма[.] 

 

 

  рыба весом (в) три килограмма 

 
 

Satsen innehåller två predikat som inte finns i nominalfrasen. Det första är det tre-

ställiga talaktspredikatet (”jag säger dig att…”). Det andra predikatet är det inkor-

porerade tempusmorfemet, vilket relaterar verbets tidsplan till talaktens ”nu”. Såväl 

talakts- som tempuspredikatets valenspilar är här grå, detta för att isomorfin i övrigt 

skall framgå tydligare. 

Prepositionen i nominalfrasen är syntaktisk: den kan ersättas med en semantisk pre-

position och trängs då helt bort: рыба весом около трѐх килограммов. 

Det går att utelämna predikatet весом utan att betydelsen ändras: рыба в три 

килограмма. Men i nätverket behövs predikatet. Det finns två sätt att lösa detta: 
 

   рыба «весом» (в) три килограмма        рыба в три килограмма 
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Den andra lösningen, som vi här skall gå in för, innebär att man undviker införandet av 

implicita konstituenter om motsvarande betydelse kan uppbäras av ett explicit lexem. 

Substantivet вес hör till ett ganska stort antal s.k. parameterord: величина, размер, 

длина, глубина, ширина etc. Endast ett mindre antal av dem kan härledas ur verb; 

förutom вес gäller det стоимость (стоить) och продолжительность (длиться). I 

övriga fall är vi hänvisade till att utgå från nominalfrasen som oderiverad, t.ex. озеро 

глубиной в сто метров, med samma struktur som i ovan behandlade exempel. Med 

denna fras som utgångspunkt kan vi skapa satser genom inskott av kopula: Озеро – 

глубиной в сто метров. Глубина озера – сто метров. Озеро сто метров в глу-

бину. Det är lätt att inse att dessa transformer är isomorfa med nominalfrasen, dock 

med tillägg av tempus- och talaktspredikat. 

Vi skall nu se att även konstruktioner med s.k. genitivus qualitatis kan undergå 

samma transformation. Avstamp kan tas i en passivsats. Ur denna härleder vi först en 

nominalfras. (Vi bortser i detta fall från tempus och talakt.) 
 

  Обувь () произведена в другой стране. 

 

 

  обувь <ино><стран>ного производства 

 
 

Ur nominalfrasen härleds sedan en kopulativ sats, som är synonym med den inledande 

passivsatsen: Обувь – иностранного производства. 

 Vi skall nu ta oss an konstruktioner med genitivattribut. I skolgrammatiken får vi 

lära oss att skilja på subjektiv och objektiv genitiv vid huvudord som betecknar egen-

skap, tillstånd, handling etc (dvs. de fungerar som predikatord), t.ex. строгость 

отца, любовь матери, строительство моста. Mer sällan påpekas att liknande 

genitivfunktioner förekommer även vid huvudord som inte är predikatord; jfr: 
 

  вождение машины <води>тель машины 

 

 

  открытие Америки <откры>тие Колумба  

 
 

Ibland kan denna andra typ av nominalfraser utvecklas vidare till satser genom inskott 

av kopula: 
  

  Машину вѐл Иван. (<Води>телем) машины (был) Иван. 
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Här sker alltså det oväntade att nomen agentis blir syntaktiskt! Ibland är förstås rela-

tionen inte lika entydig. Vid en transform som Он знаток французских вин måste ut-

gångssatsen modifieras: Он хорошо знает французские вина. 

Låt oss ta ett terminativt exempel, denna gång med hänsyn även till tempus: 
 

   Кто основал<PRET> фирму[?] 

 

 

   Кто ()<PRES> (<основа>тель) фирмы[?] 

 
 

För att analysen skall bli klarare har talaktsvalensen utelämnats. Obs att objektspilen 

från <PRES> är riktad mot фирма. Hur skall detta förstås och hur kan med mot-

stridiga tempusmarkörer (<PRET> / <PRES>) den kopulativa satsen vara en perfekt 

parafras av den verbala? Svaret ligger i den s.k. perfektbetydelsen, vilken blir mest 

explicit i en passivkonstruktion med nollform av kopula (här visas enbart tempus-

valens): 
 

  Кем ()<PRES> основана<PRET> фирма[?] 

 
 

Som synes är det endast det yttre tempuspredikatet som med sin ena pil är knutet till 

talakten. Dess andra pil är riktad mot handlingens i nutid aktuella resultat. Predikatet 

<PRET> är här relationellt, ungefär som preteritum i participformer (читавший, 

основавший); verbhandlingens tidsplan föregår tidsplanet <PRES>. 

Det finns fall då verbhandlingen inte ligger explicit inkorporerad i nomen agentis 

eller nomen obiecti. Vi skall granska några sådana exempel och börjar som tidigare 

med nominalfraser. Predikatet kan uppträda som ett fritt genitivattribut: 
 

 предмет зависти соседей 

 
 

När vi genom kopulainskott skapar en sats blir nominalfrasens huvudord syntaktiskt:  
 

  Люстра (была) (предметом) зависти соседей. 

 
 

I den kopulativa transformen är agenten ofta utelämnad: Предметом страстной 

влюбленности стала школьная уборщица (Ulickaja). Через какое-то время все 

же понимаешь, что объект любви – козел (Tokareva).  
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Ordet место som huvudord i nominalfrasen kan ha två funktioner. Antingen fyller 

det en aktantposition i det av genitivattributet uttryckta predikatet, eller också är det 

aktant till ett annat predikat. Jfr: 
 

 место хранения оружия 

 

 

  место убийства<G> министра 

 
 

Хранить är ett treställigt predikat, убить ett tvåställigt. Ordet цель uppvisar tvetydig-

het även vid ett och samma predikat: 
 

  цель поездки родителей       цель поездки родителей 

 
 

Den första analysen gäller om цель inte är predikat: Цель поездки родителей – 

Москва (i denna transform är цель syntaktiskt). Den andra analysen förutsätter att 

цель är ett tvåställigt predikat, synonymt med чтобы: Цель поездки родителей – 

увидеть новорожденного внука. 

Ett huvudord som betecknar tid är som regel inte aktant till genitivattributet. 

Exempel: 
 

   день победы<G>    минута молчания<G> 

 
 

I mer oderiverad transform motsvaras <G> av в / <G> resp. <A>, t.ex. в тот день, 

девятого мая resp. молчать минуту. Verbalfraser som отлететь в два часа, ле-

теть два часа kan utvecklas till kopulativa satser med syntaktiskt tidssubstantiv: 
 

  (Время) отлета<G> (–) два часа.    (<G>  в) 

 

 

  (Время) полета<G> (–) два часа.  (<G>  <A>)  

 
 

Mot satsen Этому божеству поклонялись по пятницам svarar den kopulativa 
 

  (Днем) поклонения<G> этому божеству (была) пятница. 

 
 

En speciell utmaning bjuder terminativa fraser av typen 
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    автор романа<G>   роман Толстого<G> 

 
 

där <G> uppenbarligen mer explicit kan uttryckas med verbet написать. Den verbala 

satsen Кто написал роман? kan därmed också utvecklas till den kopulativa parafra-

sen 
 

  Кто () (автор) романа<G>? 

 
 

Tempusförhållandena vid sådana transformationer har vi redan berört. Man kan fak-

tiskt ta ännu ett steg och ur den kopulativa derivera en verbal med sådana syntaktiska 

ord som принадлежать och авторство: 
 

  Кому (принадлежит) (авторство) этих строк<G>? 

 
 

Till sist skall vi analysera en konstruktion som visserligen också tillåter övergång från 

nominalfras till sats med hjälp av kopulainskott, men där resultatet ingalunda blir en 

parafras: книг пять vs Книг – пять. 
 

  книг [INV] пять 

 
 

Här finns två predikat, ett fritt segmentellt, пять, och ett suprasegmentellt, ordföljden 

(inversionen). 

[INV] är uppenbart ett enställigt lexem, liksom för övrigt dess fria synonymer: ad-

verben приблизительно och примерно samt prepositionerna около och с (+Ack.). 

Men hur förhåller det sig med grundtal som пять? Dessa har faktiskt två aktanter, men 

normalt kan bara den ena realiseras. Ett undantag ser vi exemplet Семь шведов из 

десяти считают, что... Låt oss se vad som händer efter kopulainskott. 
 

  Книг (–)<PRES> пять[.] 

 
 

I föregående exempel (книг пять) var den första aktanten explicit, den andra implicit 

(och orealiserbar). I detta exempel är det tvärtom: den första aktanten är implicit, den 

andra explicit. En explicit andra aktant vid grundtal har oftast, men inte här, formen av 

en prepositionsfras och står alltid i pluralis. Därför heter det Книг – две och till och 

med Рюриков в русской истории только один (Panovs exempel). 
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I mitten av 90-talet, alltså för ca 15 år sedan, var ovan beskrivna modell i princip 

färdig. Tiden sedan dess har jag ägnat åt dels att samla ett stort exempelmaterial, dels 

författa ett antal artiklar, närmare bestämt 20 stycken (plus en monografi). Samtliga 

artiklar finns att ladda ner som pdf-filer från min hemsida 

http://www.hum.uit.no/a/lonngren 

I referenserna nedan finns endast medtagna några som har direkt relevans för de i den-

na artikel behandlade exemplen. 
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