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Abstract  

This essay examines the case of the direct object in Russian sentences with the negated verbs 

не видеть and не знать. For each verb, 50 contexts were downloaded from the newspaper 

corpus of the Russian National Corpus and analysed with respect to the semantic properties of 

the direct object and the negated verb. The theories and concepts used for the analysis have 

been outlined in Padutjeva, 2006.  

  

The analysis of не видеть suggests that the main difference between the genitive and the ac-

cusative case is to be found in the notion of non-existence or absence implicated by the verb’s 

semantics. In utterances with не видеть as a predicate, this notion is always present and is 

expressed by the genitive case. The speaker may also choose to ignore it by using the accusa-

tive and thus emphasize some other aspect of the described situation.   

  

The examined properties of reference, definiteness and denotative status of the direct object 

seem to play a secondary role for how case is used. Their influence is to delimit the meaning 

of the objective genitive to either non-existence or absence.  

  

No similar conclusions could be drawn from the examination of не знать. The reason for this 

is that the concept of private sphere, used by Padutjeva to explain the use of objective geni-

tive with this verb, could not be properly established during the analysis. Just as the notion of 

absence is crucial for the understanding of the objective genitive when it occurs with не 

видеть, the concept private sphere seems to be the key to understand it when it occurs with 

не знать.  
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1 Introduktion  

I negerade, ryska satser kan det direkta objektets kasus variera mellan ackusativ och så kallat 

objektsgenitiv. Denna variation vållar inte bara problem för den som studerar ryska som and-

raspråk, utan också lingvister har haft svårt att förklara och fastställa dess regler. De senaste 

decennierna har ett synsätt med sin utgångspunkt i semantiken vuxit fram
1
. Vad man menar är 

att objektsgenitivet i många fall kan förklaras med att det negerade verbets betydelse för med 

sig en föreställning om icke-existens. Det är den synen på objektsgenitiv som kommer att be-

handlas i denna uppsats.   

  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det direkta objektets kasus vid de negerade 

verben не видеть och не знать kan förstås med utgångspunkt i verbets semantik och det 

direkta objektets egenskaper avseende referentialitet, definithet samt denotativ status.
2
 Upp-

satsens syfte och hypotes bygger på den förklaringsmodell som redovisas i Padutjeva, 2006. I 

undersökningen används autentiska språkexempel, slumpvis hämtade från tidningskorpusen
3
 i 

Национальный Корпус Русского Языка – NKRJa (http://ruscorpora.ru/).  

  

Hypotesen är att vid objektsgenitiv är det direkta objektet icke-referentiellt, indefinit och har 

låg denotativ status. Det markerar ett uttryck av icke-existens hos verbet. Hos не видеть kan 

denna icke-existens begränsas till en plats, eller till subjektets synfält. Hos не знать kan icke-

                                                 
1
 Flera av de begrepp som behandlas i uppsatsen vill man kanske hellre hänföra till, den till semantiken närlig-

gande, pragmatiken. Skillnaden mellan pragmatik och semantik är svår att fastställa exakt och till viss del sam-

manfaller de båda disciplinerna. Grovt sett kan man dock säga att semantiken rör ords betydelse utan hänsyn till 

några talare eller kontexter, medan pragmatiken rör språket i relation till dess talare. (Saeed, 2009:17f.) Några 

ytterligare diskussioner kring denna fråga kommer inte behandlas i uppsatsen.  
2
 Dessa termer förklaras närmare i teoriavsnittet. Tills vidare kan det nämnas att referentialitet handlar om 

huruvida ett ord används för att beteckna, eller referera till, ett specifikt objekt eller om man istället t.ex. syftar 

på den klass av individer som ordet betecknar. Det förra, referens, kan illustreras med meningen Моя собака 

спасла мне жизнь. Det senare, icke-referens, kan istället illustreras av meningen Собака ― лучший друг 

человека. Definithet, i sin tur, innebär att man som talare förutsätter att lyssnaren kan identifiera det objekt man 

syftar på. I svenskan uttrycks det med definit artikel och/eller suffix (en hund/den hunden). Denotativ status, 

slutligen, handlar om i vilken mån ett ord tenderar att användas referentiellt eller icke-referentiellt.  
3
 Inom lingvistiken används termen korpus om databaser med texter eller transkriberat tal, där det går att söka på 

ord eller uttryck för att t.ex. undersöka deras frekvens eller hur de används i olika sammanhang. Det aktuella 

ordet presenteras då i ett antal kontexter. En sökning måste inte begränsas till att gälla en viss ordform, utan kan 

innefatta alla ordformer kopplade till ordets grundform, dess lemma. Vidare går det vanligen att söka på alla ord 

tillhörande en viss ordklass eller ange andra grammatiska egenskaper i söksträngen. Möjligheterna är ofta 

enorma. (Lindquist, 2009:passim)  

http://ruscorpora.ru/
http://ruscorpora.ru/
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existensen istället begränsas till subjektets medvetande eller ”privata sfär”
4
. Ackusativ an-

vänds istället med referentiella, definita och konkreta direkta objekt. Verbet får här inget ut-

tryck av icke-existens eller frånvaro, utan istället är det själva förnimmelsen som negeras.   

  

1.2 Avgränsningar  

Uppsatsen kretsar kring de nominalfraser
5
 som utgör direkt objekt i de undersökta kontexter-

na. I de fall nominalfrasen inkluderar en bisats ingår denna dock inte i analysen. Detta beror 

på att bisatsens referentialitet och definithet kan stå i motsättning till huvudordets dito. I me-

ningen Он упоминал нередко и о каком-то дневнике, который вел там är t.ex. huvudsat-

sens каком-то дневнике indefinit, medan dessa bestämning который är definit.   

  

Ett problem i sammanhanget är också att genitiv- och ackusativformerna hos många prono-

men och substantiv sammanfaller. Vid sådan s.k. homonymi blir det omöjligt att avgöra vilket 

kasus det aktuella ordet står i. Detta gäller pronomenformerna меня, тебя, его, её, нас, вас, 

их som ser likadana ut i ackusativ som genitiv. Likaså sammanfaller ackusativ- och genitiv-

formerna för animata maskuliner i singular (мальчика) och i plural sammanfaller de animata 

substantivens ackusativ- och genitivformer oavsett genus (мальчиков, женщин). I fråga om 

feminina och neutrala substantiv uppstår dessutom en homonymi mellan formerna i genitiv 

singular och nominativ plural (женщины, кресла). Ytterligare homonymer går att hitta hos 

vissa oregelbundet böjda substantiv, såsom глаза, профессора.  När den här typen av ord-

former förekommer med bestämning framgår ofta deras kasus av bestämningen. När de står 

självständigt är det dock svårare att avgöra kasus och de måste uteslutas ur undersökningen.  

  

Ytterligare en avgränsning har gjorts för nominalfraser bestämda av indefinita pronomen på 

ни- (t.ex. никакой, никто) eller partikeln ни. När dessa förekommer i det direkta objektet 

                                                 
4
 Även detta begrepp kommer att behandlas i teoriavsnittet.  

5
 En sats kan indelas i fraser: nominalfras, verbfras och prepositionsfras. En nominalfras (именная группа på 

ryska) kan fungera som subjekt, objekt eller predikativ och består av ett huvudord, antingen ett substantiv eller 

ett pronomen, och eventuella bestämningar till detta, såsom adjektiv och räknord, eller komplement såsom pre-

positionsfraser, eller relativa bisatser. (Bailyn, 2012:34ff.) Exempel på nominalfraser, hämtade från NKRJa, är: 

Иван; она; книга; книга на столе; книга, которую я одолел.   
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används alltid genitiv (Sjvedova, 1982b:416). Här är kasusvalet därför förutsägbart och kon-

texter med sådant direkt objekt uteslöts därför ur undersökningen.   

  

Ett annat problem uppstår vid pronomenet этот. När detta står självständigt kan det syfta på 

såväl en nominalfras som ett predikat (Padutjeva, 1985:159). Ett exempel på det senare är:  

[Он] бросил все свои дела и приехал на похороны. Этого я не забуду никогда.
6
 Dessa två 

olika sätt att använda этот på bedömdes kunna komplicera undersökningen så pass att själv-

ständigt этот istället uteslöts.  

  

De fall där det direkta objektet bestäms av en kvanitifikator
7
 anses utgöra specialfall i fråga 

om objektsgenitivet och behandlas inte närmare i litteraturen (Padutejva, 2006:31). Sådana 

fall uteslöts därför också från uppsatsen.  

  

Padutjeva (2006:22) menar att kasusanvändningen vid negerade satser kan analyseras seman-

tiskt eller ses som ett stilistiskt uttryck. Den här uppsatsen kommer dock koncentrera sig på en 

semantisk analys. Huvudorsaken till detta är att det är just de semantiska aspekterna av ob-

jektsgenitivet som behandlas i litteraturen. En analys av objektsgenitivet som stilistiskt uttryck 

skulle rimligen också kräva en annan typ av undersökning, med jämförelser av olika texttyper.   

  

1.3 Tidigare forskning  

Ryskans objektsgenitiv har varit föremål för omfattande forskning. Den äldsta studien i ämnet 

Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском 

языке av A. I. Tomson, är från 1903, men en sammanställning från 1986 tog upp över 100 

titlar (Mustajoki & Heino, 1991:1). Antalet har bevisligen ökat sedan dess. Något annat än en 

väldigt ytlig genomgång av denna forskning låter sig inte göras inom ramarna för den här 

uppsatsen. Här följer istället bara något helt kortfattat om den forskning som fungerat som 

utgångspunkt för det semantiska synsättet på objektsgenitiv. Ett, får man anta, viktigt bidrag 

till forskningen nämns dock inte. Det är antalogin Объектный генитив при отрицании в 

                                                 
6
 Om inget annat anges är exemplen i uppsatsen hämtade från NKRJa.  

7
 En kvantifikator är ett ord som anger antal eller mängd. 
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русском языке med E.V. Rachilina som redaktör (Moskva: Пробел, 2008). Den utelämnades 

utifrån bedömningen att det inte fanns utrymme att utöka uppsatsens redan omfattande teori.   

  

1.3.1 Existens, negationens räckvidd och individuativa direkta objekt  

Genitiv är i ryskan att förknippa med icke-existens. När något inte existerar eller saknas an-

vänds genitiv: Денег нет. Också transitiva verb som uttrycker existens är att förknippa med 

genitiv när de negeras (Timberlake, 1975:130). Förekomsten av objektsgenitiv har därför 

kopplats till innebörden av icke-existens.   

  

Förutom uttryck för existens har man i sina förklaringar av objektsgenitivet också utgått från 

det som benämns negationens räckvidd. Frågan handlar om huruvida negationen не enbart 

gäller verbet eller om den också inkluderar det direkta objektet. När negationen enbart gäller 

verbet, är det aktuell handling som negeras i kontrast till någon annan handling. Som exempel 

tar Krasovitsky et al. (2011:578) satsen Брат не пьёт молоко. Det direkta objektet står här i 

ackusativ vilket skulle innebära att negationens räckvidd begränsas till verbet. I det aktuella 

exemplet skulle man kunna tänka sig ett tillägg som: Брат не пьёт молоко, а сок. Hade 

istället genitiv använts skulle detta innebära att det direkta objektet omfattas av negationen. 

Betydelsen blir då att brodern helt enkelt inte dricker mjölk, utan antydan om att man dricker 

något annat. Negationens räckvidd är dock inte en tillräcklig förklaring för objektsgenitivets 

användning. (Ibid:576)  

  

Hur det direkta objektets egenskaper påverkar kasusvalet tas upp av Timberlake (1975), som 

påpekar att ju tydligare individuativt det direkta objektet är, desto troligare är det också att det 

står i ackusativ vid negation. Med individuativitet menas här i vilken mån objektet går att se 

som en avgränsad enhet eller individ. Som bekräftelse på detta nämner Timberlake att egen-

namn har en större benägenhet att stå i ackusativ än andra substantiv. Vidare förekommer 

konkreta substantiv i större utsträckning än abstrakta i ackusativ. Detsamma gäller såväl ani-

mata som definita substantiv i jämförelse med deras inanimata, respektive indefinita motsva-

righeter. (Ibid:124ff.)   

  



5  

  

1.3.2 Subjektsgenitivet  

En viktig utgångspunkt för det semantiska synsättet på objektsgenitiv har den amerikanske 

lingvisten Leonard Babbys Existential Sentences in Russian från 1980 varit. I den är det dock 

inte i första hand objektsgenitivet som behandlas, utan den närbesläktade frågan om det så 

kallade subjektsgenitivet
8
. Tidigare hade man studerat subjekts- och objektsgenitiv gemen-

samt, men nu avstod Babby från objektsgenitivet för att istället koncentrera sig på det mindre 

komplicerade subjektsgenitivet. Den regel man lyckats fastställa för subjektsgenitivet säger att 

genitiv anger icke-existens och ackusativ definithet. (Padutjeva, 2006:22ff.)   

  

Babbys tankar om subjektsgenitivet kom senare att utvecklas av Padutjeva (1997) som, föru-

tom verb som anger existens, identifierade ytterligare två verbgrupper som förekommer med 

subjektsgenitiv: förnimmelseverben och kognitionsverben. Subjektsgenitivet motiveras här av 

att det man talar om är frånvarande, antingen från platsen eller ens synfält, eller, ifråga om 

kognitionsverben, ens privata sfär (Padutjeva, 2005:84). Insikterna kring subjektsgenitivet har 

sedan utgjort utgångspunkt för Padutjeva när hon tagit sig an objektsgenitivet (Padutjeva, 

2006:24).  

     

                                                 
8
 Med subjektsgenitiv menas negerade satser med ett subjekt i genitiv som inte kongruerar med predikatsverbet 

(Padutjeva, 2005:84). Exempel på subjektsgenitiv hittar man i negerade subjektslösa satser. Några exempel som 

Padutjeva (ibid) ger är:Сомнений не возникло; Возможности не представилось 
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2 Teori  

Den, kan man tycka, invecklade situation som uppstått kring ryskans objektsgenitiv är resulta-

tet av en språkförändringsprocess som pågått i drygt 200 år. I äldre ryska var genitiv norm i 

nekade satser. Först under 1700-talets andra hälft började ackusativ förekomma i denna posit-

ion och då endast i begränsad utsträckning. Spridningen fortsatte dock under 1800-talet för att 

eskalera under 1900-talet. (Krasovitsky et al. 2011:574f.) I ett tidigare skede tycks verbets 

aspekt ha varit avgörande för kasusvalet. Ofullbordad aspekt förknippades med genitiv och 

fullbordad med ackusativ. (Ibid:581f.) Senare har dock egenskaper hos det direkta objektet, 

inte minst distinktionen mellan abstrakt och konkret, tagit över som en viktig faktor 

(ibid:584f.). I samtida ryska går det att tala om tre parallella normer för objektsgenitiv. Dels 

lever den gamla normen, med genitiv som standard, kvar. Dels har det under senare tid också 

uppstått en motsatt norm, som utgår från ackusativ. Däremellan utvecklades en norm med en 

semantisk grund. I den står genitiv för icke-referens och ackusativ för definithet. (Padutjeva, 

2006:31f.) Det är denna sistnämnda norm som är uppsatsens huvudsakliga utgångspunkt.   

  

2.1 Egenskaper hos verbet som påverkar kasusvalet  

I avsnittet om tidigare forskning nämndes att man har identifierat tre grupper av verb, vilkas 

semantik motiverar förekomsten av subjektsgenitiv. Detta är verb som betecknar existens, 

förnimmelse eller kognition. Samma verb förekommer av samma motiv med objektsgenitiv. 

Semantiska skäl motiverar också kasusvalet vid en helt annan grupp verb, som betecknar fy-

sisk inverkan. Vid sådana verb används dock ackusativ. Slutligen finns det en grupp verb 

vilka förekommer med ett visst kasus, inte av semantiska orsaker, utan för att de är antonymer 

till sådana verb. Dessa tre grupper, genitivverben, ackusativverben och ”motsatsverben”, kan 

sammanfatta de egenskaper hos verbet som påverkar kasusvalet i negerade satser. (Padutjeva, 

2006:33-37)  

  

2.1.1 Genitivverb  

I semantiska analyser av yttranden kan man stöta på begreppet implikation. Det är hämtat från 

logiken och anger att något följer ur, eller impliceras av, något annat. Begreppet implikation 

äger också giltighet i analysen av objektsgenitivet, då de verb som identifieras som genitiv-

verb kännetecknas av att de, när de är icke-negerade, implicerar existens (Padutjeva, 
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2006:22). Ett tydligt exempel på det är verbet создать. Om man säger att man skapat något 

implicerar det också existensen av det man skapat. Satsen Совет создал новую нефтяную 

компанию implicerar därmed att det nya oljebolaget existerar. Ett utmärkande drag för impli-

kationen är vidare att om predikatet negeras, negeras också implikationen (Padutjeva, 

1985:61). Implicerar verbet existens när det inte är negerat, kommer det således implicera 

icke-existens när det negeras. Det är denna implicerade icke-existens som föranleder objekts-

genitiv i negerade satser (Padutjeva, 2006:22).  

  

Gruppen av verb som implicerar existens är större än vad man först kanske anar. Även ett 

verb som составлять hör hit, eftersom det vid negation implicerar att det som inte samman-

ställs inte heller existerar: не составляли библиографии (Padutjeva, 2006:33). På samma 

grund räknas написать som ett genitivverb, liksom över huvudtaget verb som betecknar till-

komsten av något, såsom готовить, сделать, построить. (Ibid.)  

  

Vid verb som betecknar förnimmelse (till exempel видеть, слышать, замечать) handlar 

implikationen vid negation istället om en begränsad icke-existens på platsen eller ens synfält. 

Denna typ av icke-existens kommer benämnas frånvaro i denna uppsats. Ackusativ anger i de 

här fallen istället att man inte förnimmer objektet av andra orsaker. (Padutjeva, 2006:27) I 

satsen Я не вижу карандашей.används genitiv och med sitt påstående uttrycker talaren att 

det inte finns några pennor på platsen (ibid:28). I satsen Из-за тумана мы не видим на том 

берегу деревню (ibid:27) finns det istället ingenting som ifrågasätter byns existens och därför 

används ackusativ.  

   

Ifråga om kognitionsverben framstår implikationen som något oklarare. Dessa klassificeras 

som en undergrupp till förnimmelseverben, men den plats där objektet saknas anges istället 

vara ens ”privata sfär” eller medvetande (Padutjeva, 2006:33). Vad begreppet ”privat sfär” 

innebär definieras inte närmare i den litteratur som använts för uppsatsen. Padutjeva 

(2006:28) använder exemplet Я не знаю эту женщину och Я не знаю этой женщины för 

att visa hur genitiv används för att markera frånvaro från ens privata sfär. I just det här fallet 

kan man tänka sig att det har att göra med huruvida kvinnan ifråga ingår i ens närmare be-

kantskapskrets eller ej. Om en sådan tolkning är korrekt vare sig bekräftas eller motsägs dock 
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i litteraturen. Om man istället för ”privat sfär” talar om frånvaro från ens medvetande väcker 

det istället frågan om inte det är precis vad icke-kunskap och icke-kännedom alltid innebär, 

oavsett vilket kasus som används.   

  

En annan förklaring av objektsgenitivets användning vid kognitionsverben har varit att säga 

att det understryker det icke-vetande som redan uttrycks av det negerade verbet (Padutjeva, 

2006:34). Ansluter man sig till det synsättet överger man dock uppfattningen om att den se-

mantiska komponent i verbet som motiverar objektsgenitiv är att knyta till frånvaro från en 

plats, om än en abstrakt sådan, eller till icke-existens. I arbetet med uppsatsen har det därför 

varit svårt att fastställa hur kasusvalet påverkar satsens innebörd när predikatet utgörs av ett 

kognitionsverb. Formuleringen ”privat sfär” framstår som alltför vag, medan alternativet att se 

objektsgenitiv som en förstärkning av negationen avviker från hur det motiveras vid förnim-

melseverben. Denna osäkerhet kring hur kasusanvändningen ska förstås vid kognitionsverben 

finns det anledning att återkomma till i analysen.   

  

Förutom frånvaro från en plats, ens privata sfär eller medvetande, kan både kognitions- och 

förnimmelseverben också beteckna icke-existens. Denna betydelse kan uppkomma när det 

direkta objektet utgörs av ett abstrakt substantiv. Innebörden t.ex. av satsen Что-то я не 

вижу в вас рвения (Padutjeva, 2006:27) är att det inte existerar någon entusiasm hos den 

tilltalade. Distinktionen mellan frånvaro och icke-existens kan ibland också upphävas. Det 

gäller när objektet ifråga inte kan existera någon annanstans än på en aktuella platsen, eller 

när det är irrelevant för sammanhanget om det existerar någon annanstans. Exempel på detta 

kommer att ges i analysen. (Ibid:27f.)  

   

2.1.2 Ackusativverb och motsatsverb  

Vid sidan om genitivverben finns det också en grupp av verb som har en semantisk koppling 

till ackusativ. Detta gäller t.ex. verb som betecknar fysisk inverkan på objektet, såsom 

побить, погладить, расколоть. Kopplingen till ackusativ följer av att verbets semantik i det 

här fallet förutsätter existens, något som inte ändras vid negation. En sats som Он не погладил 

рубашку (Padutjeva, 2006:36) förutsätter därmed skjortans existens trots förekomsten av ne-
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gation. Om genitiv används vid dessa verb är det istället ett uttryck för den äldre kasusnor-

men. (Padutjeva, 2006:36).  

  

När ett ord förutsätter ett visst sakförhållande, så som ackusativverben förutsätter existens, 

kallas det inom semantiken för presupposition. Det handlar här om något som, till skillnad 

från implikationer, inte följer av verbet, utan föregår det. (Padutjeva, 1985:49ff.) Ytterligare 

en skillnad mellan implikation och presupposition är att medan implikationer negeras med 

predikatet, påverkas, som exemplet i förra stycket visade, inte presuppositionen vid negation 

av predikatet (Padutjeva, 1985:61).   

  

Även verb som betecknar att subjektet orsakar uppkomsten av ett sinnestillstånd eller en 

känsla hos objektet är att betrakta som ackusativverb. Likaså verb som betecknar att subjektet 

tilltalar, eller vänder sig till någon. Ackusativ motiveras även här av att dessa verb förutsätter 

det direkta objektets existens. Exempel på sådana verb är испугать, обрадовать, 

звволновать för den första av dessa två verbtyper och обмануть, позвать, уверить för den 

andra (Padutjeva, 2006:37).  

  

Slutligen finns det också ett antal verb som, när de är negerade, förekommer med objektsgeni-

tiv trots att de presupponerar det direkta objektets existens. Som exempel kan nämnas 

забыть, потерять, отменить. Förklaringen till objektsgenitivet anses vara att dessa verb 

utgör motsatser till semantiskt motiverade genitivverb: забыть till помнить; потерять till 

найти; отменить till назначить. Objektsgenitivet följer i analogi med dessa genitivverb.
9
 

(Padutjeva, 2006:36)   

  

                                                 
9
 I samband med denna uppsats genomfördes en undersökning av не забыть liknande de som redovisas för не 

видеть och не знать. Endast 4 av totalt 50 kontexter innehöll dock objektsgenitiv. Med ett undantag var samt-

liga nominalfraser i ackusativ också referentiella. Denna referens var dock att förknippa med verbets presuppo-

sition av existens, snarare än med det direkta objektets kasus. Med tanke på det låga antalet nominalfraser i geni-

tiv, kan man undra om inte det kasuset snarast är uttryck för en norm som är på väg att försvinna vid detta verb.  
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2.2 Egenskaper hos objektet som påverkar kasusvalet  

Om teorin kring genitivverb som beskrevs ovan kan förklara varför objektsgenitiv förekom-

mer vid vissa verb, kommer det nu istället handla om hur respektive kasus påverkar det di-

rekta objektets betydelse. Grundregeln för kasusväxlingen i ryskans negerade satser är att 

ackusativ uttrycker definithet medan genitiv uttrycker icke-referens (Padutjeva, 2006:24). 

Definithet och referentialitet är två begrepp som ligger väldigt nära varandra och ofta sam-

manfaller de. I synnerhet är definita nominalfraser vanligen också referentiella.  

  

Såväl referentialitet som definithet uppstår först då nominalfrasen används i ett yttrande. Det 

går inte att tillskriva ett enskilt ord referens, eller säga att det är definit eller indefinit i sig. 

Referentialitet och definithet är istället olika sätt att använda orden på – för att identifiera ett 

specifikt objekt i talsituationen, eller för att tala om den företeelse ordet betecknar som sådant. 

(Padutjeva, 1985:8; Masjtakova, 2005:30)  

  

2.2.1 Referentialitet  

Begreppet referentialitet är centralt för det semantiska synsättet på objektsgenitiv och har re-

dan tagits upp flera gången i den här uppsatsen. Exemplen Эта собака спасла мне жизнь 

och Собака ― лучший друг человека. (se not 2, sid. 1), var tänkta att illustrera hur referens 

innebär att man med ett uttryck refererar till ett visst objekt (i det aktuella exemplet en hund – 

моя собака), medan icke-referens innebär att man inte pratar om ett visst objekt utan använ-

der ordet på ett annat sätt (i exemplet betecknar det istället hunden som djurart). Referentialiet 

har således att göra med hur ord används i förhållande till den utomspråkliga verkligheten. 

Om man avgränsar sig till nominalfraser går det att säga att en nominalfras kan användas för 

att referera till en viss representant
10

 för de objekt som det är möjligt att benämna med 

nominalfrasen i fråga. En sådan nominalfras är referentiell och uttrycker referens. Det objekt 

som åsyftas med nominalfrasen kallas referent. I exemplet моя собака är referenten alltså den 

hund subjektet äger.  Om man tar samtliga referenter som skulle kunna pekas ut med nominal-

frasen får man istället dess extension. Extensionen för substantivet собака är därmed världens 

                                                 
10

 Otvivelaktigt kan nominalfraser även referera till flera sådana representanter, till exempel inte bara till en 

specifik hund, utan till flera sådana. Istället för att tala om en hund som räddar livet på en kan man tala omfor-

mulera exemplet till att gälla flera sådana: Мои собаки спасли мне жизнь. För enkelhetens skull talas det i den 

här uppsatsen dock enbart om referens i singular.  
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alla hundar. Om nominalfrasen saknar specifik referent är den istället att betrakta som icke-

referentiell. (Padutjeva, 1985:84)  

  

2.2.1.1 Referens  

En referentiell nominalfras betecknar ett individualiserat, utomspråkligt objekt (Padutjeva, 

1985:83). Referens uppkommer på olika sätt vid olika typer av ord. För egennamn och s.k. 

deiktiska pronomen, såsom этот, тот, ты, я (se sid. 16), gäller att de inte kräver komplet-

terande språkliga uttryck för att vara referentiella. Egennamnen blir istället referentiella ge-

nom att de benämner en enskild individ och deiktiska pronomen blir referentiella genom sin 

utpekande funktion (Arutjunova, 1982). I fråga om appellativer
11

 krävs det att referensen 

markeras på något sätt. Detta kan ske genom en så kallad aktualisator (актуализатор) och en 

nominalfras som innehåller en sådan sägs vara aktualiserad (Padutjeva, 1985:84). Bland aktu-

alisatorerna märks demonstrativa pronomen som этот, тот, такой, definita pronomen som 

всякий, любой, каждый, indefinita pronomen som какой-то, какой-нибудь, несколько, 

uttryck som один из, kvantifikatorer som много, все m.m. En nominalfras som молодой 

человек är därför icke-referentiell. Om den istället kombineras med en aktualisator blir den 

däremot referentiell: этот молодой человек. (ibid:85) Även utan utsatt aktualisator kan 

nominalfraser med appellativer som huvudord användas referentiellt. Referensen uttrycks i 

sådana fall genom och kontexten (Arutjunova, 1982), eller genom ordföljd och betoning (Pa-

dutjeva, 1985:85).   

  

En nominalfras kan vara referentiell även om talaren själv inte känner till och kan identifiera 

den aktuella referenten exakt. Identifikation, eller kännedom, är i det här fallet detsamma som 

definithet och Padutjeva (1985:87ff.) kategoriserar också de referentiella nominalfraserna 

utifrån denna egenskap. Om både talare och lyssnare kan identifiera nominalfrasens referent 

kallas nominalfrasen definit. Om enbart talaren kan identifiera referenten kallas nominalfrasen 

svagt definit. Om varken talare eller lyssnare kan identifiera referent kallas nominalfrasen 

istället indefinit. Denna Padutjevas kategorisering avviker något från gängse syn på definit-

het/indefinithet i det att man vanligen inte skiljer mellan svagt definita och indefinita nominal-

fraser – båda typerna betraktas som indefinita (se avsnittet om definithet, sid. 14). Värt att 

notera i sammanhanget är att indefinita nominalfraser kan vara referentiella även om referen-

                                                 
11

 Med appellativ, имя нарицательное, menas substantiv som inte är egennamn (Sjvedova, 1980a:460).  
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ten ifråga är okänd för såväl talare som lyssnare. Sådana nominalfraser kan markeras genom 

ett indefinit pronomen: Иван читает какую-то книгу (ibid:91). Indefinita pronomen vill 

man annars kanske i första hand förknippa med icke-referens.  

  

2.2.1.2 Icke-referens  

En nominalfras som inte går att koppla till en specifik referent är icke-referentiell. Icke-

referentiella nominalfraser kan delas in i fyra grupper: existentiella (экзистенциальные), uni-

versella (универсальные), attributiva (атрибутивные) samt generiska (родовые) (Padutjeva, 

1985:94-98).  

  

Existentiella nominalfraser förekommer i sammanhang där det inte går att specificera referen-

ten. Det handlar inte om att den skulle vara okänd för talaren, utan om att den inte låter sig 

identifieras (Padutjeva, 1985:94). Exemplen (1a-c), hämtade från, och diskuterade av, Padut-

jeva (ibid.), innehåller existentiellt, icke-referentiella nominalfraser. I (1a) går det inte att 

koppla någon unik besökare till ett visst besökstillfälle. Det kan handla om olika personer vid 

olika tillfällen, eller att samma personer dyker upp vid olika tillfällen. I (1b) är den exakta 

referenten ännu inte fastställd. I (1c), slutligen, har talaren inga specifika referenter i åtanke, 

istället syftar nominalfrasen här på en grupp människor med vissa egenskaper. (Ibid.)  

  

 (1)  a Иногда кто-нибудь из нас его навещает.   

          b Он ищет новую секретаршу.   

          c Многие люди боятся тараканов.   

  

En universell nominalfras syftar istället på hela sin extension, det vill säga alla referenter som 

ingår i den klass som substantivet betecknar. Exempel på universella nominalfraser förekom-

mer i satserna Тот, кто сеет ветер, пожнет бурю och Все дети любят мороженое (Pa-

dutjeva, 1985:95). Intressant nog framstår nominalfraserna i dessa två exempel som utpräglat 

definita (тот, все дети). Pronomenet тот syftar den här gången dock inte på en specifik 

person utan snarare på ”var och en”. Likaså syftar nominalfrasen все дети här på alla barn. 



13  

  

Den kan användas referentiellt i andra sammanhang, men de barn som ingår i en sådan refe-

rens är utgör en viss, begränsad mängd. (ibid.)   

  

Attributiva nominalfraser kan förekomma i vissa relativt specifika kontexter (Padutjeva, 

1985:96) samt vid generaliserande uttryck som Самый сильний человек в мире не в 

состоянии поднять больше 200 кг. (ibid:97).   

  

Generiska nominalfraser, slutligen, syftar inte på en specifik referent, utan på en typisk med-

lem av klassen (Padutjeva, 1985:96). I exemplet Иван может убить медведя (ibid:97) åsyf-

tas inte en specifik björn, utan en tänkt sådan, med björnens typiska egenskaper.   

  

2.2.1.3 Nominalfrasens denotativa status  

Även om referentialitet är något som tillhör yttranden och därmed uppstår i talögonblicket kan 

man notera att vissa typer av nominalfraser tenderar att användas referentiellt medan andra 

tenderar att användas icke-referentiellt. Denna företeelse benämns denotativ status. (Padut-

jeva, 1985:101)    

  

Som redan nämnts används egennamn och deiktiska pronomen regelmässigt referentiellt (se 

sid. 11). Intressant nog, vad gäller egennamn, är att om de tilldelas en aktualisator, kommer de 

fungera som appelativer avseende referentialitet. Vad som händer är att de inte längre är ord 

vilkas extension består enbart av en enda referent, utan ord vilkas extension består av alla in-

divider som bär namnet ifråga (Revzin, 1973:122). Namnet Иван har vanligen en enda refe-

rent i en viss talsituation, medan uttrycket тот Иван utpekar en av flera personer med det 

namnet (ibid.).   

  

Avseende det direkta objektet i negerade satser föreslår Padutjeva en rangordning, baserad på 

denotativ status, för att belysa i vilken grad objektsgenitiv förekommer med olika typer av 

objekt. Starkast koppling till referens har nominalfraser som betecknar människor. Dessa fö-

rekommer nästan enbart i ackusativ. Nominalfraser som betecknar djur används, även de, van-

ligen referentiellt, men kan likväl stå i objektsgenitiv också när de betecknar individer. Kon-
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kreta nominalfraser kan förekomma i såväl ackusativ som objektsgenitiv. I genitiv används de 

dock vanligen inte referentiellt. Abstrakta nominalfraser, i synnerhet de som betecknar egen-

skaper och tillstånd, utgör taxonomins fjärde och sista kategori och är vanligen icke-

referentiella. Dessa står enligt Padutjeva regelmässigt i objektsgenitiv. (Padutjeva, 2006:32f.)  

  

2.2.2 Definithet  

Nominalfraser kan vara definita eller indefinita.  Definita är de nominalfraser där talaren utgår 

från att lyssnaren känner till eller kan identifiera aktuell referent. Indefinita är istället de 

nominalfraser där talaren inte utgår från att lyssnaren känner till eller kan identifiera referen-

ten och de där inte heller talaren själv kan identifiera en referent. Som framgår av detta är de-

finithet starkt relaterat till referentialitet. (Masjtakova 2005:30f.) Huvudregeln ifråga om det 

direkta objektets kasus i negerade satser är att ackusativ markerar definithet medan indefinit-

het är mer att förknippa med objektsgenitiv (Padutjeva, 2006:24).  

  

På sid. 11 nämndes att Padutjeva (1985:90f.) använder begreppet svagt definita nominalfraser 

om nominalfraser där enbart talaren kan idenitifiera referenten. Indefinita benämner hon istäl-

let de nominalfraser, vilkas referent varken talare eller lyssnare kan identifiera. En sådan för-

finad analys spelar ibland en roll för förekomsten av objektsgenitiv. I vissa fall kan kasuset 

nämligen markera huruvida talaren gör åtskillnad mellan sig själv och subjektet. Padutjeva 

(2006:30) tar upp detta i samband med att hon diskuterar följande exempel, hämtat från Tim-

berlake (1975:128)
12

:  

  

 (2)  Не думай, что ты все знаешь, ты еще многого не знаешь.   

  

Det direkta objektet многого står här i genitiv och satsen ska därför förstås ”Det finns mycket 

som du inte vet och som inte heller jag vet”. Vare sig talare eller lyssnare kan här alltså identi-

fiera nominalfrasens referent och den är att betrakta som indefinit i Padutjevas bemärkelse.  

                                                 
12

 Noga räknat är det inte exakt detta exempel hon diskuterar, utan en förkortad version av det. Hennes hänvis-

ning gäller dock Timberlake och här redovisas meningen i sin helhet.  
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Om istället en motsvarande sats med ackusativ hade använts (”еще много”), skulle det ha 

markerat en svagt definit nominalfras och inneburit att det enbart är lyssnaren som inte kan 

identifiera det aktuella objektet. Innebörden blir då istället: ”Det finns mycket som du inte vet, 

men som jag vet.” (Padutjeva, 2006:30)  

  

2.2.2.1 Uttryck för definithet i ryskan  

Om det i svenskan, med sina bestämda artiklar och suffix, är lätt att avgöra om en nominalfras 

är definit eller indefinit, kan det vara desto mer problematiskt i ett artikellöst språk som rys-

kan. I avsaknad av morfologiska markörer finns det dock andra medel att ta till. Följande re-

dogörelse tar upp vad jag har uppfattat som de i sammanhanget relevantaste uttrycken för de-

finithet i ryskan. Den grundar sig på en utförligare genomgång, som redovisas av Masjtakova 

i hennes jämförande studie av definithet i ryska och franska (Masjtakova 2005:34-101).   

  

Ett viktigt medel för att uttrycka definithet i ryskan är ordföljden och det som benämns satsens 

informationsstruktur
13

 och uppdelning i tema och rema. Grovt förenklat kan man säga att te-

mat uttrycker satsens utgångspunkt och anger förutsättningarna för yttrandet. Remat, i sin tur, 

innehåller det som talaren vill understryka, eller ha sagt med sitt yttrande. Temat motsvarar på 

så sätt redan given information, medan remat motsvarar ny information och sådant man inte 

berört tidigare. I ryskan kommer remat vanligen sist i satsen, medan temat inleder den
14

. 

(Sjvedova, 1982b:190f.)  

  

Tema och rema, given information och ny, motsvarar ofta distinktionen känd och okänd, d.v.s. 

definithet och indefinithet (Sjvedova, 1982b:190). Ofta kan det ha att göra med att man aktua-

liserar, eller gör lyssnaren medveten om den referent man vill börja tala om genom en indefi-

nit nominalfras. När referenten ifråga har blivit introducerad på detta sätt kan den förekomma 

i definita nominalfraser. I följande exempel är береза att betrakta som indefinit och förekom-

mer som rema i det första yttrandet. I påföljande yttrande används det definit och som tema: 

                                                 
13

 Den ryska termen för detta är коммуникативная структура, vilket man kanske skulle vilja översätta med 

”kommunikativ struktur”. Inom svensk grammatik används dock termen informationsstruktur (Teleman et al. 

1999a: 183) för denna företeelse. Denna något behändigare term kommer också användas här.  
14

 Padutjeva (1985:112f.) analyserar satsen mycket mer detaljerat än vad som görs här. Hon visar bl.a. att en sats 

kan bestå av flera teman och reman och att remat går att dela in i mindre delar. Det kan också tilläggas att det 

förekommer satser som saknar tema (Sjvedova, 1982b:191). I den mycket grova redogörelse om informations-

struktur som görs i denna uppsats, utelämnas dock allt sådant.  
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На краю села росла береза. У березы часто собирались подростки. (Masjtakova 

2005:32)   

  

Inte desto mindre går det att hitta tydliga exempel hur remat kan utgöras av en definit 

nominalfras. I exempel (3), hämtat från Padutjeva (1985:115), är nominalfrasen твоего отца 

definit, men står inte desto mindre i satsens rema. Dess status som definit nominalfras avgörs 

istället av andra faktorer.  

  

(3)  Я встретил вчера твоего отца.   

  

Inom skriftspråket används ordföljden för att markera tema och rema. Sjvedova (1982b:191) 

visar hur informationsstrukturen kan framgå relativt tydligt i satser med omvänd ordföljd, 

medan den kan vara mer svårfixerad i satser med rak ordföljd. I en sats som Книгу купил // 

брат råder det inga tvivel om var gränsen mellan tema och rema går
15

. I satsen Брат купил 

книгу finns det däremot två varianter: Брат // купил книгу och Брат купил // книгу. I skrift 

är en sådan sats informationsstruktur dubbeltydig. I tal tillkommer dock intonation och beto-

ning som ett sätt att markera informationsstrukturen. En enkel regel är att remat tar satsbeto-

ning
16

 (Padutjeva, 1985:112). Kopplingen mellan informationsstruktur och definithet går na-

turligtvis att göra även när det är intonation och betoning som markerar remat. Definithet kan 

därmed framkomma genom såväl ordföljd som betoning och intonation. I skriftspråk är ord-

följden det viktigare medlet. I talspråk fyller den dock snarast en stilistisk funktion, medan 

betoning och intonation istället blir huvudsakliga markörer av informationsstruktur (Sjvedova, 

1982b:190).  

  

Två andra medel för att uttrycka definithet är deixis och anafor. Deixis innebär att man genom 

sitt yttrande pekar ut något i omgivningen (Masjtakova 2005:41f.). En sådan utpekande funkt-

ion har demonstrativa pronomen som этот: Этот человек. Även personliga pronomen kan 

användas deiktiskt: Посмотри на него. Anaforen, i sin tur, är närbesläktad med deixis, men 

                                                 
15

 Den gränsen markeras här //, i enlighet med Sjvedovas notation (Sjvedova, 1982b:191).  
16

 Återigen går det att göra mycket exaktare beskrivningar, se Padutjeva (1985:112ff.) och Sjvedova 

(1982b:192).  
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medan deixis innebär syftning på ett utomspråkligt objekt, innebär anaforen istället att man 

syftar på en annan språklig enhet. Denna språkliga enhet benämns korrelat (Teleman et al. 

1999a:193). Samma typer av pronomen som förekommer vid deixis kan också användas för 

anafor: Дом стоял темный и молчаливый, огня в нем не было (Masjtakova 2005:43). Ana-

forer manifesteras dock inte enbart genom pronomen, utan kan även följa logiskt ur något som 

redan nämnts. Fönstret det talas om i exemplet Он обвел взглядом комнату. Окно было 

маленькое и узкое. (Padusjeva, 1985:88) har inte aktualiserats explicit. Ändå är det att be-

trakta som definit eftersom lyssnaren kan sluta sig till dess identitet utifrån det att rum vanlig-

en är försedda med fönster. Med en term hämtad från Svenska akademiens grammatik kom-

mer jag benämna denna sistnämnda typ av anafor för indirekt anafor (Teleman et al. 

1999a:182). Såväl anafor som deixis syftar på ett bestämt objekt som går att identifiera i talsi-

tuationen och innebär därför också definithet.   

  

Pronomen kan markera definithet eller indefinithet och de demonstrativa pronomina этот 

och тот har beskrivits som det närmaste man kan komma en definit artikel i ryskan 

(Masjtakova 2005:59). Något annorlunda förhåller det sig med det likaledes demonstrativa 

pronomenet такой.  Om тот och этот handlar om att identifiera ett objekt, handlar такой 

snarare om likhet (ibid:78).   

  

Masjtakova (2005:78ff.) visar att такой kan ha en rad olika betydelser. Indefinit användning 

av pronomenet förekommer när man omnämner något för första gången (ibid:79). Exempel 

(4), hämtat från ett internetforum (http://ratforum.ru/index.php?topic=2316.0), kan få illu-

strera hur такой fungerar i dessa fall
17

. Med sitt yttrande kommenterar talaren en bild av en 

råttburshylla. Nominalfrasen такую полку har dock inte hyllan på bilden som referent, utan 

en hylla talaren en gång köpte i en zooaffär. Detta blir tydligt av att bisatsens она har den 

köpta hyllan som referent. Vidare utgår talaren från att lyssnaren inte känner till den köpta 

hyllan. Nominalfrasen такую полку är därmed att betrakta som referentiell men indefinit. Om 

man tänker sig att verbet negerades skulle den förlora sin referens, men förbli indefinit.   

  

                                                 
17

 Följande analys av такой ligger i linje med analysen av det svenska pronomenet sådan, klassificerat, inte som 

demonstrativt, utan komparativt pronomen i Svenska akademiens grammatik (Teleman et al. 1999b:447).  

http://ratforum.ru/index.php?topic=2316.0
http://ratforum.ru/index.php?topic=2316.0
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(4)  Я купила такую полку в зоомагазине, но мне она не подошла.   

  

Också possessiva pronomen fungerar som markörer av definithet (Masjtakova 2005:82ff.).  

Tillsammans med genitivkonstruktioner och prepositionsfraser utgör de ett av de vanligaste 

sätten att uttrycka referens för definita nominalfraser (Arutjunova, 1982). Vad som sker i de 

här fallen är att man tar fasta på vissa aspekter hos referenten, vilka urskiljer den från den 

klass de tillhör, t.ex. мой отец, министр просвещения, дама в синем (ibid.).   

  

Verbets aspekt kan spela en roll för om nominalfrasen uppfattas som definit eller indefinit. I 

följande exempel följer nominalfrasens indefinithet i den första satsen av det ofullbordade 

verbet, medan den andra satsens definithet följer av det fullbordade verbet: Вы уже 

переводили  французские стихотворения? - Вы уже перевели французские 

стихотворения? (Masjtakova, 2005:54) Slutligen bör det kanske påpekas att Masjtakova 

(ibid:49) nämner att objektsgenitivet kan markera indefinithet i negerade satser.  

   

2.3 Sammanfattning av objektsgenitivets användning i ryskan  

Det här kapitlet har handlat om det semantiska synsättet på kasusväxlingen i ryskans negerade 

satser. Grundregeln är att när det direkta objektet står i ackusativ är det direkta objektet att 

betrakta som definit, står det i genitiv är det istället att betrakta som icke-referentiellt. Ob-

jektsgenitiv handlar också om icke-existens och kan dessutom markera frånvaro från platsen. 

Ifråga om kognitionsverb utgörs denna plats av ens privata sfär eller medvetande. Är det di-

rekta objektet ett abstrakt substantiv kan objektsgenitiv istället beteckna icke-existens också 

vid förnimmelse- och kognitionsverben. Slutligen kan kasus också skilja svagt definita 

nominalfraser från indefinita.   

  

Skillnaden mellan objektsgenitiv och ackusativ är dock inte så skarp som den kanske framstår 

här. Ackusativ begränsas inte till definithet och referens, utan förekommer också när det di-

rekta objektet är icke-referentiellt. En mening som Кошка не ест ветчину är därför dubbel-

tydig. Det direkta objektet kan vara referentiellt och definit och därmed syfta på en viss 
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skinkbit. Å andra sidan kan det också ha generisk betydelse och syfta på skinka överhuvudta-

get. (Padutjeva, 2006:26)  

  

Objektsgenitivet, i sin tur, kan, åtminstone vid förnimmelseverb, användas synonymt med 

ackusativ. I sådana satser tycks Padutjeva mena att enbart själva förnimmelsen negeras: 

Никто не заметил ее букета. (Padutjeva, 2006:28)  

  

Padutjeva (2006:38f.) tar även upp en rad, som hon benämner det, syntaktiska faktorer som 

begränsar eller utesluter objektsgenitiv. I flera av dessa fall går det också att se en koppling 

till referentialitet och definithet. Den av dessa faktorer som har mest relevans för analysen i 

den här undersökningen gäller vissa typer av adverbial som utesluter objektsgenitiv. Ett så-

dant exempel är adverbialet i satsen: Не переходи улицу в этом месте (ibid:39). I Padut-

jeva, 1997 förklaras att sådana här adverbial utesluter genitiv eftersom de faller inom negat-

ionens räckvidd (Padutjeva, 1997:102). Som jag förstår negationens räckvidd (se sid. 3-4) 

skulle det i just detta exempel kunna illustreras av tillägget не в этом месте, а в другом. 

Senare har Padutjeva (2006:38f.) istället menat att genitiv är uteslutet i de här fallen för att 

adverbialet presupponerar det direkta objektets existens.   

  

I slutänden finns också de olika normerna att ta hänsyn till. Objektsgenitiv kan vara uttryck 

för en äldre norm och ackusativ för en senare. Objektsgenitivets användning i ryskan kan där-

för framstå som motsägelsefullt.   
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3 Metod  

Uppsatsen redovisar en undersökning av det direkta objektets kasus i nekade satser där predi-

katet utgörs av не видеть eller не знать. Verben valdes i egenskap av att tillhöra genitivver-

ben: видеть är ett förnimmelseverb, знать är ett kognitionsverb. För vart och ett av dessa tre 

verb analyserades 50 kontexter, ett material som bedömdes hanterbart och samtidigt tillräck-

ligt omfattande för att resultatet skulle kunna bli intressant.  

  

3.1 Metod för datainsamling   

Ett enkelt sätt att få tag i satser att analysera i den här typen av undersökningar är att använda 

sig av någon av de korpusar som finns tillgängliga på internet. Den största, fritt tillgängliga 

sådana med ryskt material är rimligen NKRJa och det är också den som har använts i den här 

undersökningen. NKRJa är uppbyggd av ett antal subkorpusar, som inkluderar allt från histo-

riska texter till språkexempel inhämtade från samtida, multimediala sammanhang. För den här 

undersökningen valdes NKRJa:s tidningskorpus, vilken innehåller material inhämtat från rysk 

massmedia under åren 1999 – 2011
18

. Tidningskorpusen valdes utifrån antagandet att den 

innehåller ett ryskt standardspråk, inte alltför färgat av t.ex. dialektala uttryck, jargong o.s.v.   

  

I sökresultaten från en korpus visas det eftersökta ordet eller uttrycket i de kontexter det före-

kommer i. En kontext består av den mening som innehåller sökordet i och ofta även intillig-

gande meningar. Utöver det anges ofta ytterligare information om varje kontext. I NKRJa:s 

tidningskorpus handlar det om rubrik på den artikel kontexten är hämtad från, tidningens 

namn, skribentens namn och publiceringsdatum. Detta gör det möjligt att söka rätt på artikeln 

på internet. I NKRJa går det också att spara sina sökresultat i form av en nedladdad fil och 

därefter använda lämplig applikation för analysen av träffarna. I det här fallet användes Excel 

för det fortsatta arbetet med sökresultaten. En nackdel med att ladda ner sina sökresultat på 

det här sättet är att NKRJa inte inkluderar samtliga träffar i den nedladdade filen. Detta inne-

bär naturligtvis en begränsning, men har samtidigt varit nödvändigt då analysen omöjligt hade 

kunnat genomföras utan längre avbrott.    

                                                 
18

 I beskrivningen på NKRJa:s webbplats (NKRJa) anges att tidningskorpusen uppdateras med nytt material 

årligen. Sökningar gjorda i korpusen under arbetet med denna uppsats, i februari 2014, visade dock att korpusen 

enbart täcker den tidsperiod som anges här.  
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För att få slumpmässigt utvalda kontexter användes Excels funktioner för slump och sortering. 

Innan 50 kontexter för respektive verb kunde tas fram, var det många som fick kasseras. Dels 

för att de föll utanför uppsatsens avgränsningar (se sid. 2-3), men också för att många inte 

stämde överrens med sökkriterierna. Det senare beror på brister som förekommer i alla korpu-

sar (Lindquist, 2009:47f.). I det här fallet handlade det framför allt om att sökresultaten inne-

höll intransitiva satser, d.v.s. satser utan objekt, trots att sökningen begränsats till transitiva.   

  

NKRJa har ett grafiskt gränssnitt, men tillsammans med sökresultaten summeras sökparamet-

rarna i form av en textsträng. Sökningarna som användes för den här uppsatsen var:  

  

не +видеть(V,tran)  

не +знать(V,tran)  

  

Detta kan utläsas som att man efterfrågar alla förekomster av negationen не följd av en ord-

form av lemmat видеть eller знать när dessa används transitivt. Sökningen på не знать gav 

39 363 träffar i tidningskorpusen. Av dessa ingick 1 230 kontexter i den Excel-fil som ladda-

des ned. Sökningen på не видеть gav 16 578 träffar i tidningskorpusen. Av dessa ingick 1 

128 kontexter i den Excel-fil som laddades ned.   

  

3.2 Metod för analys   

Efter datainsamlingen följde analysen och för varje kontext bedömdes det direkta objektets 

egenskaper avseende referentialitet, definithet och denotativ status. En metod vid lingvistisk 

analys är att utgå från sin egen språkkänsla och intuition, s.k. introspektion (Lindquist, 2009: 

25). I en undersökning av den här typen, där enskilda exempel närgranskas, ligger ett sådant 

tillvägagångssätt nära till hands. Samtidigt handlar det här om studium av ett andraspråk och 

min egen språkkänsla avseende ryska är ytterst bristfällig och otillförlitlig. Jag har därför för-

sökt minimera det introspektiva inslaget i metoden. Därför har ett antal kriterier, baserade på 

den teori som redovisas i kapitel 2, använts där så varit möjligt för fastställandet av egenskap-

erna hos de undersökta nominalfraserna. För att undvika gissningar har det också många 



22  

  

gånger varit nödvändigt att studera hela artiklarna som kontexterna förekommer i. Vilka kon-

texter detta gäller redovisas i analysavsnittet. I analysen redovisas också ett antal komplette-

rande sökningar i tidningskorpusen. Dessa genomfördes för att undersöka hur vissa uttryck 

används i ryskan generellt, återigen för att undvika subjektiva uppskattningar. I slutänden har 

jag trots allt också varit tvungen att förlita mig på någon slags språkkänsla. Häri ligger ett 

osäkerhetsmoment i analysen. För att dess korrekthet ska kunna bedömas har jag därför för-

sökt redovisa så många kontexter som möjligt i uppsatsens analysavsnitt.  

  

3.2.1 Bedömning av referentialitet  

De granskade nominalfraserna har bedömts som antingen referentiella eller icke-referentiella. 

En finare uppdelning av icke-referentiella nominalfraser i existentiella, universella, attributiva 

och generiska har alltså inte gjorts. Indelningen av referentiella nominalfraser utifrån definit-

het är inte aktuell, eftersom definithet utgör en egen variabel i undersökningen.   

  

Vid bedömningen av referentialitet togs det också hänsyn till om kontexten hade en innebörd 

av icke-existens eller frånvaro. Frånvaro kan här gälla platsen, den privata sfären, subjektets 

synfält eller subjektets blickfång. Plats och privat sfär är två begrepp som behandlas i teoriav-

snittet. Synfält (поле зрения) är ett begrepp som förekommer i Padutjeva, 2006, men inte dis-

kuteras ingående, eller med exempel. I Padutjeva, 1997, däremot betonas dess betydelse för 

subjektsgenitivet. Blickfång var däremot ett begrepp som dök upp under undersökningens 

gång och föreföll relevant för att förklara objektsgenitivet i situationer där det direkta objektet 

tydligt finns inom synfältet men subjektet ändå inte uppfattar det. Blickfång ska här uppfattas 

som det av synfältet som man faktiskt uppfattar. Synfältet är det som finns framför en. Det är 

objektivt och det kan t.ex. skymmas av något i omgivningen. Blickfånget, däremot, är knutet 

till subjektet. Det går inte att säga att någonting skymmer ens blickfång. Samtidigt kan blick-

fånget bara rymma det som också finns inom ens synfält. På så sätt finns det en koppling 

också mellan blickfånget och omgivningen.   

  

Tanken att kategorierna synfält och blickfång skulle kunna förklara vissa fall av objektsgenitiv 

uppkom sent i uppsatsarbetet, först veckan före inlämning. Det ledde till relativt stora föränd-

ringar av såväl innehåll som disposition. För att få tid och utrymme att undersöka denna idé 
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beslöt jag att utesluta ett avsnitt som gällde det direkta objektets kasus vid verbet не забыть. 

Ursprungligen var detta verb alltså tänkt att ingå i undersökningen. Samtidigt har det helt 

andra förutsättningar för objektsgenitiv, så det kändes naturligt att ta bort det. Det viktigaste 

den undersökningen ledde fram till tas istället upp i not 9, sid. 9.  

  

För att fastställa nominalfrasernas referentialitet användes fyra kriterier, baserade på det som 

litteraturen tar upp i ämnet:  

  

• Egennamn och deiktiska pronomen är referentiella såvida de inte förekommer med en 

bestämning som upphäver denna referentialitet.   

• Aktualiserade appellativer är referentiella.  

• Definita nominalfraser är referentiella såvida det inte finns särskilda skäl för en annan 

bedömning. Ett sådant särskilt skäl kan vara att nominalfrasen är definit men univer-

sell (se sid. 12).  

• De nominalfraser som inte är referentiella enligt kriterierna ovan är att betrakta som 

icke-referentiella.  

  

Att i förväg fastställa kriterier för bedömning av frånvaro och icke-existens lät sig inte göras. I 

dessa fall är bedömningen ofta beroende av kontexten i stort. Hur frånvaro och icke-existens 

har fastställts redovisas istället i analysavsnittet. En grundregel är att frånvaro enbart kan ut-

tryckas i kontexter med referentiella nominalfraser. Icke-existens, å andra sidan, kan enbart 

uttryckas i kontexter med icke-referentiella nominalfraser.  

  

En nominalfras kan därmed klassificeras på något av de sätt som anges i tabell 1. Den kan 

betraktas som referentiell, icke-referentiell eller oklar. När så är fallet, kan en referentiell 

nominalfras också anges sammanfalla med en innebörd av frånvaro från platsen, synfältet, 

blickfånget, eller den privata sfären. Den icke-referentiella nominalfrasen kan istället sam-

manfalla med en innebörd av icke-existens.  
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Referentiell  Icke-referentiell  Oklar  

Referentiell: frånvaro – plats  

Referentiell: frånvaro – synfält  

Referentiell: frånvaro – blickfång  

Referentiell: frånvaro – privat sfär  

Icke-referentiell: icke-existens    

Tabell 1: Värden för variabeln ”referentialitet” i undersökningen.   

  

3.2.2 Bedömning av definithet  

Vid bedömningen av nominalfrasernas definithet användes värdena definit, indefinit, eller 

oklar. Padutjevas (1985:87) indelning i definita, svagt definita och indefinita nominalfraser 

utnyttjades således inte. Detta utifrån bedömningen att en sådan, mer detaljerad klassificering 

skulle leda till en ohanterbar mängd variabler att ta hänsyn till. De kontexter där en sådan di-

stinktion ändå kan ha spelat en roll för kasusvalet redovisas istället i analysen.   

  

Kriterierna för att avgöra definithet baseras på de uttryck för definithet som tagits upp i teori-

avsnittet. Något som uteslutits är dock betoning och intonation som markörer av informat-

ionsstruktur. Det enda uttryck för informationsstruktur som tagits med i analysen är därmed 

ordföljden. Detta utgör en svaghet i metoden men var ändå nödvändigt. Dels då textbaserat 

material som det i tidningskorpusen kan vara mångtydigt i det här avseendet, men framför allt 

p.g.a. att mina egna kunskaper inte är tillräckliga för en sådan analys.  

  

Nominalfraser som utgörs av egennamn och pronomen har bedömts som definita då deras 

extension endast omfattar en referent. Detta är i enlighet med den litteratur som använts för 

uppsatsen (Arutjunova, 1982). Detta kriterium har dock utökats till att gälla samtliga nominal-

fraser med en extension om endast en referent. I litteraturen finns inget explicit stöd för ett 

sådant förfarande, men det föreföll ändå nödvändigt eftersom många nominalfraser som rim-

ligen är att betrakta som definita, annars hade klassificerats som indefinita. Här har jag således 

låtit min egen språkkänsla forma ett av kriterierna. Ett substantiv som солнце skulle, om det 

funnits med bland kontexterna, därmed ha bedömts som definit eftersom det, i den normala 
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talsituationen, endast finns en sol. I det undersökta språkmaterialet har flera förekomster av 

язык, när det handlat om ett specifikt språk, klassificerats som definita av samma skäl.   

  

Listan över kriterier för definithet är uppdelad i två delar, med de som rör informationsstruk-

tur i den nedre delen. Detta markerar att hänsyn har tagits till informationsstrukturen enbart 

om inga andra kriterier varit uppfyllda. Görs inte en sådan distinktion kan en och samma 

nominalfras uppfylla motstridiga kriterier. Till exempel visade exempel (3) på sid. 16, att 

nominalfrasen твоего отца, trots att den genom sitt possessiva pronomen är definit, ändå 

kan förekomma i satsens rema. I uppställningen nedan föregår därför possessivt pronomen 

informationsstrukturen som kriterium för definithet.  

  

Följande kriterier har använts för att fastställa det direkta objektets definithet:  

  

• Nominalfraser som består av personliga pronomen, egennamn, eller ett appellativ vars 

extension omfattar endast en referent, bedöms som definita. Detta gäller dock inte om 

det förekommer bestämningar som upphäver denna definithet.  

• Nominalfraser bestämda av demonstrativa pronomen bedöms som definita. Det de-

monstrativa pronomenet такой betraktas dock som indefinit när det används på ett 

sätt motsvarande analysen på sid. 17-18.   

• Nominalfraser bestämda av possessiva pronomen bedöms som definita. Detsamma 

gäller genitivkonstruktioner och nominalfraser med andra bestämningar som gör det 

möjligt att skilja den åsyftade referenten från övriga möjliga referenter.  

• Nominalfraser använda deiktiskt eller anaforiskt bedöms som definita. Detta gäller 

även vid indirekt anafor.   

• Nominalfraser bestämda av indefinit pronomen bedöms som indefinita.   

  

• Nominalfraser i rema-position bedöms som indefinita.   

• Nominalfraser i tema-position bedöms som definita.  
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3.2.3 Bedömning av denotativ status  

Bedömningen av denotativ status utgick från de fyra klasser som definieras i Padutjeva, 2006 

(31f.): människa, djur, övriga konkreta substantiv, abstrakta substantiv. Dessa kategorier är 

självförklarande, men man kan nämna att till klassen människa hör såväl egennamn som sub-

stantiv som мужщина och женщина. Djur och övriga konkreta substantiv behöver ingen 

kommentar. Abstrakta substantiv, slutligen, betecknar egenskaper, handlingar, till-

stånd.(Sjvedova, 1982a:462).     



27  

  

4 Analys  

I detta avsnitt redovisas analysen av de insamlade kontexterna. Utrymmet är begränsat, men 

jag har försökt redovisa så många som möjligt. I vissa fall tas samtliga kontexter kopplade till 

ett visst verb och kasus upp. När det inte har låtit sig göras redovisas istället ett antal typiska 

exempel och därutöver kontexter som varit svåra att tolka eller är intressanta på något annat 

sätt.   

  

För att kontexterna ska vara sökbara i NKRJa har jag undvikit att ändra i dem. I vissa fall har 

de dock förkortats och då har jag, där så har krävts, lagt till en punkt i slutet, eller ändrat till 

initial versal. Detta är dock de enda ändringar som har gjorts. Det innebär att de fel man alltid 

kan hitta i korpusar, stavfel, grammatiska fel, interpunktionsfel o.s.v. har lämnats kvar. Kor-

pusar innehåller till syvende och sist prov på språket i användning.  

  

4.1 Analys av resultaten för не видеть  

Den huvudsakliga regeln för objektsgenitiv vid не видеть är att det markerar frånvaro eller 

icke-existens. Ackusativ markerar att subjektet inte ser objektet, utan någon antydan om icke-

existens eller frånvaro.   

  

4.1.1 Не видеть med direkt objekt i ackusativ  

I kontexter där не видеть förekommer med direkt objekt i ackusativ är definita och referenti-

ella direkta objekt det förväntade. Av Tabell 2 framgår att de flesta av nominalfraserna i 

undersökningen också bedömts som definita och referentiella, men att det finns två fall som 

avviker. Trots att ackusativ används är nominalfrasen i ett fall indefinit och i ett fall uttrycks 

t.o.m. icke-existens. En kontext har klassificerats som oklar avseende referentialiteten. Denna 

diskuteras tillsammans med det icke-existentiella fallet under rubrik 4.1.3, de övriga tas upp 

här.  
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Не видеть med direkt objekt i ackusativ (8 st. totalt)  

Referentiella (5 st.)  Icke-referentiella (2 st.)  

Definit, människa: 2 st.  

Definit, konkret: 2 st.  

Definit, abstrakt: 1 st.  

Indefinit, abstrakt: 1 st.  

Indefinit, abstrakt, icke-existens: 1 st.  

  

Oklar referens (1 st.)  

Definit, abstrakt: 1 st  

Tabell 2: Resultat för analysen av не видеть använt med ackusativ.  

  

 I (5) redovisas den kontext där det direkta objektet är indefinit, icke-referentiellt och abstrakt 

– faktorer som egentligen talar för objektsgenitiv. Indefinitheten framgår av det direkta objek-

tets rema-position. Yttrandet är dock en fråga och möjligen använder sig talare av ackusativ 

för att undvika den antydan om icke-existens objektsgenitivet hade fört med sig. I den här 

situationen är det ju inte fastställt huruvida det existerar någon stum förebråelse i läkarnas 

ögon.   

   

(5) А в глазах простых врачей вы не видите немой укор?   

  

Även (6) utgörs av en fråga. Det går att konstatera att det direkta objektet här är tydligt definit 

och referentiellt och detta kan också utgöra grunden för kasusvalet. Nominalfrasen skulle 

också kunna ses som svagt definit, d.v.s. talaren känner till det Ryssland han talar om, men 

satsens subjekt känner inte till det. Om det är denna aspekt av yttrandet som talaren vill be-

tona är objektsgenitiv uteslutet.   

  

(6) Почему россиянин не видит Россию?  
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Exempel (7) handlar om ett kort med lösenord som presidenten förlagt. Det direkta objektet 

står visserligen i rema-position, men har ändå klassificerats som definit. Definitheten avgörs 

här av prepositionsfrasen с паролями som identifierar en unik referent. Även i det här exemp-

let följer referensen av definitheten. I exemplet framstår kopplingen mellan ackusativ och 

existens som tydlig.   

  

(7) Клинтон не смог вспомнить, как давно не видел карточку с 

паролями.  

  

I två kontexter refererar det direkta objektet till enskilda individer och är därmed definita och 

referentiella (8a-b). Den första av dessa förekommer i en artikel (Gollaj, 2011) om ett barn 

som förts utomlands. Den andra (Izvestija, 2010) om en hyresvärdinna som varit försvunnen 

en längre tid. Båda kontexterna handlar alltså om frånvaro och detta skulle egentligen moti-

vera objektsgenitiv. Bortsett från referensen och definitheten framstår ackusativet som svår-

förklarat i de här exemplen. De kommer dock diskuteras ytterligare längre fram i uppsatsen.  

  

(8)  a Мать не видела свою кроху больше трех месяцев.   

 b Лишь когда дальняя родственница обратилась по поводу 

оформления наследства на дом бабушки, выяснилось, что хозяйку 

домовладения никто не видел уже много лет.  

  

I (9) är det direkta objektet который definit genom den anafor det uttrycker. Samtliga före-

komster av detta relativpronomen har klassificerats som definita. Referentialiteten framgår här 

av att verbet показать i den föregående satsen presupponerar existens. Exemplet följer där-

med det förväntade mönstret där ackusativ förekommer vid referens och definithet.  
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(9)    Сэму надо будет навести тут порядок, а также вытащить девушку-

изоморфа в реальность и показать ей рассвет, который она 

никогда не видела.   

  

Sammantaget var det en, av de här sex analyserade kontexterna, som tydligt avvek från det 

förväntade mönstret. I (5) var det direkta objektet indefinit, abstrakt och icke-referentiellt.  

Detta motiverades dock med att yttrandet utgjorde en fråga om möjlig existens.  

  

4.1.2 Не видеть med objektsgenitiv  

Av de 42 kontexter där не видеть förekommer med objektsgenitiv är 31 stycken att förknippa 

med icke-existens. Dessa diskuteras under en separat rubrik. Av resterande 12 kontexter är 8 

stycken referentiella. De avviker från det förväntade och här måste man söka någon särskild 

förklaring till objektsgenitivet.   

  

Не видеть med direkt objekt i genitiv (42 st. totalt)  

Referentiella (7 st.)  Icke-referentiella (35 st.)  

Definit, konkret, frånvaro: plats,: 1 st.  

                         frånvaro: blickfång: 2 st.  

Indefinit, konkret: 2 st.  

                abstrakt: 2 st.  

Indefinit, abstrakt, icke-existens: 2 st.  

Definit, abstrakt, frånvaro: synfält: 2 st. 

                           frånvaro: blickfång: 2 st.   

 
Indefinit, abstrakt, (icke-existens/icke-

referens): 30 st.  

Tabell 3: Resultat för kontexter med не видеть och direkt objekt i genitiv.  

  

I (10) tycks objektsgenitivet uttrycka frånvaro från platsen. I artikeln (Usov, 2011) beskriver 

en barndomsvän till Jurij Gagarin de overklighetskänslor han upplevde i samband med ett 

besök vid kosmonautens olycksplats. Jag har tolkat det som att talaren vill betona att Gagarins 
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kropp inte fanns på platsen och att detta gav honom en känsla av att denne inte var död. Där-

med är det frånvaro från plats som uttrycks.  

  

(10)  Я Юрку не хоронил, тела его не видел, и мне кажется, что он 

живой.   

  

I (11) är definitheten, referensen och närvaron otvivelaktig. Ändå används objektsgenitiv.  

Padutjeva (2006:28) tar upp ett liknande exempel: Никто не заметил ее букета. Den satsen 

förklarar hon med att genitiv kan förekomma även när enbart förnimmelsen negeras:  

”Генитив остается, однако, и там, где существование не подвергается сомнению, а 

отрицается только восприятие” (ibid.). Negerad förnimmelse förknippar hon med ackusativ: 

”Если падеж винительный, то отрицается только восприятие - говорящий допускает, 

что Вещь присутствует в Месте” (ibid:34). Som jag förstår Padutjeva, menar hon att dessa 

satser faller utanför hennes förklaringsmodell. Tills vidare får (11) också betraktas så.  

  

(11)  К сожалению, флага, который мне пытались передать, я не 

видела.   

  

I ytterligare ett antal kontexter är det direkta objektet tydligt referentiellt och närvarande på 

platsen. Exempel (12) är ett sådant. Det påminner mycket om det tidigare analyserade (9) som 

hade direkt objektet i ackusativ (se sid. 29). Skillnaden framgår av det större sammanhanget. I 

den science fiction-historia som (9) var taget från hade flickan befunnit sig i en annan dimens-

ion, där jordiska gryningar, uppenbarligen, inte existerade (Latysjeva, 2010). I (12) handlar 

det om en kvinna som istället aldrig ser stjärnhimlen. Däremot har hon möjlighet att göra det.  

Hon befinner hon sig under den, men aldrig får tid vända sina blickar mot den.   

  

(12)  И грустная девочка-сирота, и тот, потерявший веру в себя солдат, 

и эта женщина, его соседка, за суетой и невзгодами не видевшая 

звездного неба.   
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Objektsgenitivet i (12) föreslås därför förstås som att det uttrycker frånvaro från kvinnans 

synfält. Visserligen har flickan det talas om i (9) inte heller någon gryning inom sitt synfält, 

men i det sammanhanget är det egalt. Hon befinner sig på en plats där något sådant vore 

omöjligt. Att betona den aspekten av situationen förefaller absurt. På samma sätt får ackusa-

tivanvändningen i (8a-b) förstås (se sid. 29). Även i de situationer som beskrivs där, vore det 

absurt att tala om frånvaro från synfält. Det är helt enkelt inte den aspekten av situationerna 

talarna vill understryka. I (12) är det däremot inte absurt att betona frånvaro från synfält. Istäl-

let är det ett sätt att illustrera kvinnans livssituation.    

  

I (13), som återger ett uttalande av Vladimir Putin, tycks det mindre motiverat att tala om 

frånvaro från synfält. Rimligen har staben i Kreml läst igenom dokumentet det talas om och 

detta har därför befunnit sig inom deras synfält. För att förstå denna typ av, semantiskt sett, 

annars paradoxal användning av objektsgenitiv, har jag infört begreppet frånvaro från blick-

fång. Med bisatsen которых мы не видим vill Putin inte antyda någon icke-existens av pro-

blematiska frågor. Det hade varit odiplomatiskt. Istället, tolkar jag det som, säger han bara att 

de inte kommit i hans blickfång.    

  

(13) Наши коллеги утверждают, что в этом документе есть какие-то 

проблемные вопросы, которых мы не видим.   

  

Även exempel (11) ovan får förklaras med frånvaro från blickfång (se sid. 31). Flaggan som 

sträckts fram till talaren befann sig inom hennes synfält, men ändå uppfattade hon den inte. 

Detsamma tycks också gälla (14) nedan. Det deiktiska pronomenet этот pekar ut ett Eldo-

rado inom vårt synfält, men ingen tycks ha fångat det med sin blick.   

  

(14) Неужели никто больше не видит этого эльдорадо?   
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Exempel (15) går inte att förklara med frånvaro från synfält eller blickfång på samma sätt som 

i exempel (11) - (14) ovan. I artikeln (Tvertinova, 2011) beskrivs hur några ungdomar gripit 

en man efter ett våldsbrott. Det framgår att de aldrig var närvarande på platsen när överfallet 

skedde. I två tidigare exempel, (8a-b), användes sådana sakförhållanden för att motivera acku-

sativ – att markera frånvaro från synfält när man inte ens varit på platsen är absurt (se sid. 30).  

När (15) nu ändå klassificeras som frånvaro från synfält görs det med motiveringen att talaren, 

med sitt yttrande, bemöter en föreställning hos lyssnaren om att ungdomarna skulle ha befun-

nit sig på platsen. Först när denna föreställning har tillbakavisats, kommer förklaringen de inte 

varit där.  

  

(15) Подростки были нетрезвы, кроме того, самого нападения они не 

видели.  

  

Bland kontexterna var det tre stycken där det direkta objektet används icke-referentiellt. Ex-

empel (16a) har ett abstrakt direkt objekt, men uttrycker ändå inte icke-existens. Yttrandet 

tycks inte ta ställning till huruvida det föreligger något dödligt hot i de omtalade bilarna eller 

ej. (16c) är icke-referent då такого inte syftar på dekoren i Kiev, utan på en obestämd sådan, 

någon annanstans. Man skulle kanske vilja motivera objektsgenitivet i dessa kontexter med 

frånvaro från synfält, men de fungerar i sådana fall på något annat sätt än de tidigare om-

nämnda exemplen på det, framför allt då ingen referent existerar här. Kanske behövs det ytter-

ligare en frånvaro-kategori för att förklara dessa kontexter?  

  

(16) a И только 23% не видят в таких машинах смертельной угрозы.   

b Я предпочитаю искусственную елку, потому что зеленые 

насаждения рубить жалко, да и не видел я пока такой елки, 

которая достойно у меня дома смотрелась бы. 

c Я поехал в Киев, увидел декорацию и офонарел — я такого в 

жизни не видел.  
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De här analyserade kontexterna med не видеть och objektsgenitiv kan sammanfattningsvis 

delas in i två huvudgrupper. Är det direkta objektet definit och referentiellt motiveras objekts-

genitivet av att någon form av frånvaro uttrycks. Det kan vara frånvaro från plats, synfält eller 

blickfång. Är det direkta objektet istället indefinit och icke-referentiellt motiveras objektsge-

nitiv istället av icke-referensen. Även här skulle man dock kunna uppfatta en frånvaro lik-

nande den som vid frånvaro från synfält. Skillnaden är att nominalfraserna i de här senare 

fallen är icke-referentiella.  

  

4.1.3 Icke-existentiell användning av не видеть   

Det negerade verbet не видеть kan, tillsammans med abstrakt direkt objekt, få en innebörd av 

icke-existens snarare än frånvaro eller icke-referens. Ett problem under analysen har varit att 

dra gränsen mellan dessa två betydelser och antalet oklara fall är stort. Framför allt gäller 

detta gränsen mellan icke-existentiell och icke-referentiell betydelse. Exempel (17) kan illu-

strera detta.  

  

(17) Серьезного соперничества и конкуренции нашей лиги с НХЛ я 

пока не вижу.  

  

Talaren uttrycker att det inte existerar någon rivalitet och konkurrens mellan NHL och den 

egna ligan. I och med att han eller hon hänvisar till sina egna intryck, lämnas samtidigt ut-

rymme för det motsatta – rivalitet och konkurrens skulle kunna existera, bara att talaren själv 

inte uppfattar det. Yttrandet kan därför tolkas såväl icke-existentiellt som icke-referentiellt. 

Vad som skulle göra det icke-referentiellt är att talaren inte kan peka ut någon referent.   

  

Bland de undersökta kontexterna förekommer enbart två stycken, som tycks ha en tydlig inne-

börd av icke-existens. I (18) bidrar uttrycket никто раньше till detta. Av artikeln framgår att 

det handlar om en filmkostym som talaren burit (Galkina, 2010). Ett påpekande om att lik-

nande kostymer visst har existerat tidigare är nog det sista hon vill höra i det här fallet.  
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(18) Но наградой за это было то, что подобного никто раньше не 

видел.  

  

Även (19) har tolkats som uttryckande icke-existens. Innebörden här tolkas som att matcherna 

inte existerar som tv-sändningar. Därmed blir det också icke-referentiellt och indefinit.   

  

(19) Все говорят, у нас новая лига, но ведь болельщики не видят 

матчей по телевидению.  

  

I vissa fall markerar не видеть istället motsatsen till icke-existens. I (20) används det snarast 

för att försvaga och relativisera exemplets inledande påstående om att det inte föreligger några 

hot mot hälsan. Den talande tycks vilja distansera sig från sitt första yttrande. Exemplet klassi-

ficerades också som icke-referentiellt i undersökningen.  

  

(20) Для населения нет угрозы здоровью. Не вижу такого варианта.  

  

Vissa uttryck förekommer relativt frekvent bland de undersökta kontexterna. Här finns sex 

varianter av не видеть смысла, fyra varianter av не видеть причин och tre varianter av не 

видеть перспектив. Exempel (21a-c) visar hur det kan se ut. Även dessa har klassificerats 

som oklara avseende referentialitet, antingen betecknande icke-existens eller icke-referens.  

  

(21) a Наши дети не видят для себя жизненных перспектив,   

b Не вижу смысла копить. 

c Все это время он исправно оплачивал коммунальные платежи и 

не видит причин для расторжения контракта.  
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Sjvedova (1982b:417) noterar att vid feminina substantiv i plural används ofta genitiv för att 

undvika den homonymi som annars skulle uppstå mellan ackusativ plural och genitiv singular. 

Detta skulle kunna förklara objektsgenitivet i (21a) och (21c). I sin redogörelse tar hon även 

upp en rad fasta uttryck som förekommer med objektsgenitiv (ibid:416). Kontexterna i (21a-c) 

skulle kunna ses som exempel på sådana, även om de inte nämns specifikt av Sjvedova.   

  

Även Padutjeva (2006:39) tar upp frågan om fasta uttryck. Hon menar att sådana är en viktig 

del av den pågående språkförändringen, men tycks föredra en semantisk förklaring av ob-

jektsgenitivet när så är möjligt. Exempel (21a-c) stämmer med Padutjevas semantiska synsätt 

på objektsgenitivet. Samtidigt förefaller det inte heller orimligt att istället betrakta dem som 

fasta uttryck, som skulle kunna överleva en språkhistorisk normförändring.   

  

I två av kontexterna som antyder icke-existens används dock inte som förväntat objektsgeni-

tiv, utan istället ackusativ. Detta visar att objektsgenitiv inte är det enda alternativet vid icke-

existentiell innebörd. I (22) finns samma utrymme för tolkning som i de andra kontexterna. 

Innebörden kan vara att det inte har existerat några inkast i klass med den irländske fotbolls-

spelaren Roy Delaps, men det motsatta utesluts heller inte.   

  

(22) Я никогда не видел такие ауты, как у Делапа.  

  

Exempel (23) kan tolkas uttrycka antingen icke-existens eller frånvaro från plats. Det hela 

beror på hur man ser på det kontraktsvillkor som omtalas – kan det existera även utanför 

marknaden, som är den här angivna platsen, så handlar (23) om frånvaro från plats. I annat 

fall uttrycks icke-existens. En kontroll av artikeln (Pertseva, 2011) ger stöd för den senare 

tolkningen. Vad som gör kontexten än mer problematisk är att det direkta objektet который 

har referens. Detta eftersom, пункт, dess korrelat är referentiell, något som impliceras av hu-

vudsatsens predikat включают. Här uppstår en paradox. Det som inte existerar kan nämligen 

inte heller ha någon referent. Rimligen kan det hela lösas med att ta hänsyn till verbets tem-

pus: kontraktsvillkoret det talas om existerade inte på marknaden före detta kontrakts till-



37  

  

komst. Några verktyg för att behandla den aspekten av ett yttrande saknas dock i min metod 

och (23) tilldelas därför oklar referentialitet.  

  

(23) Новые договоры с компанией включают пункт, который на рынке 

еще не видели.  

  

När не видеть går att koppla till icke-existens är det således ofta fråga om en antydan. Icke-

existensen är sällan entydig, utan det kan det lika gärna handla om icke-referens. I fråga om 

kasusvalet är detta dock av mindre vikt, eftersom båda dessa uttryck är att förknippa med ob-

jektgenitiv. Vad som är mest noterbart är istället de kontexter där ackusativ används. Dessa 

avviker från det förväntade.  

  

4.2 Analys av resultaten för не знать  

Ett problem vid analysen av не знать har varit att jag inte kommit underfund med uttrycket 

privat sfär. Detta har satt sin prägel på analysen.  

  

4.2.1 Не знать med direkt objekt i ackusativ  

De 12 kontexter där не знать står med direkt objekt i ackusativ följer i stort sett det förvän-

tade mönstret: de analyserade nominalfraserna är alla referentiella och definita. Vad som kan 

ses som avvikande är att så många som sju av dem har ett abstrakt substantiv som huvudord i 

nominalfrasen. Abstrakta substantiv ses ju hellre som ”inherent icke-referentiella” (Padutjeva, 

2006:23).  
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Не знать med direkt objekt i ackusativ (12 stycken totalt)  

Referentiella (12 st.)  Icke-referentiella (0 st.)  

Definit, människa: 2 st.  

            konkret: 2 st. 

            abstrakt: 8 st.  

  

Tabell 4: Sammanställning av analysen för kontexter med не знать  

  

I (24a-b) utgörs de direkta objekten av människor. I (24a) förutsätter adverbialet в лицо det 

direkta objektets existens, vilket utesluter genitiv (Padutjeva, 2006:38). I (24b) förekommer 

ett почти, som antyder att talaren trots allt känner till den omnämnde. Något som rimligen 

också spelar in i kasusvalet.   

  

(24)  a Молодой человек, который в лицо не знал мужчину, подвез его к 

магазину.  

   b Если честно, я почти не знаю Ваню.  

  

I ett antal kontexter är det direkta objektet konkret (25a-c). Även dessa är definita och referen-

tiella. Definitheten avgörs av ordföljden i (25a) och i (25b) av att det direkta objektet utgörs 

av ett egennamn. I (25c) är den däremot inte lika uppenbar. Här har adjektivet собственный, 

som uttrycker possessivitet, jämställts med ett possessivt pronomen och därmed fått avgöra 

definitheten. Även dessa tre kontexter följer det förväntade mönstret.  

  

(25) a Благодаря хорошей программе по диспансеризации в 

поликлиники пошли многие раснодарцы, которые и дорогу туда 

не знали. 
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b Собрался лететь на Аляску и обнаружил, что мы совершенно не 

знаем «Русскую Америку». 

c Мы не знаем собственную аудиторию, мы никогда ее не 

изучали. 

 

Bland kontexterna där не знать förekommer med abstrakt direkt objekt i ackusativ, är det 

flera stycken som innehåller adjektivet точный. I samtliga dessa kontexter är det direkta ob-

jektet referentiellt och definit. Exempel (26a-b) redovisar två av dem. Definitheten framkom-

mer genom ordföljden i (26a) och genom indirekt anafor i (26b).  

  

(26) a Точное количество жертв не знает никто.  

b При этом Матушкин Ю.П. говорит, что годовой бюджет УТПП 

составляет 120-130 млн. рублей, даже не зная точную сумму. 

  

Man kan fråga sig om точный påverkar kasusvalet i (26a-b). Masjtakova (2005:47) anger att 

vissa adjektiv, såsom данный, главный och целый markerar definithet, men nämner inte 

точный bland dessa. Ändå tycks vara så att om man talar om den exakta mängden eller sum-

man av något, förutsätter det att detta något existerar.   

  

För att undersöka hur det ser ut i ett större perspektiv genomfördes två kompletterande sök-

ningar i tidningskorpusen. Sökningarna, som gällde adjektivet точный i genitiv, tillsammans 

med ett substantiv i samma kasus, föregående eller efterföljande det negerade verbet знать, 

gav flera resultat som påminner mycket om (26a-b), men ändå har objektsgenitiv. Några ex-

empel på sådana satser är: Мы не знаем точного числа жертв; Очень много, но точного 

числа не знаю. Att motivera kasusvalet i (26a-b) med förekomsten av точный tycks därför 

inte låta sig göras utan ytterligare förklaringar.  
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De sista två kontexterna med не знать och direkt objekt i ackusativ redovisas i (27a-b). Defi-

nitheten, och därigenom referentialiteten, framkommer i (27a) genom genitivbestämningen 

«первой» МММ. I (27b) framkommer den genom anafor.   

  

(27) a Сегодняшние студенты экономических вузов часто не знают 

даже историю «первой» МММ.    

b Единственное, что меня радует, из-за этой истории люди начали 

обращать внимание на ТК, который до этого почти не знали. 

 

Sammanfattningsvis stämmer kontexterna med ackusativ väl överrens med teorin avseende 

referentialitet och definithet, två kategorier där de inte avviker i något fall. Att så pass många 

av kontexternas direkta objekt utgörs abstrakta substantiv får däremot ses som avvikande.  

  

4.2.2 Не знать med objektsgenitiv   

 Som framgår av Tabell 5 utgörs det direkta objektet, med ett undantag, av abstrakta substan-

tiv när не знать förekommer med objektsgenitiv. Undantaget redovisas i (28). Det   

  

Не знать med direkt objekt i genitiv (38 st. totalt)  

Referentiella (18 st.)  Icke-referentiella (20 st.)  

Definit, abstrakt: 18 st.  

  

Indefinit, konkret: 1 st.  

                 abstrakt: 6 st.  

Indefinit, abstrakt, icke-existens: 7 st.  

Indefinit, abstrakt, frånvaro:plats: 5 st.  

Indefinit,  abstrakt,  (icke-

existens/icke-referens): 1 st.  

Tabell 5: Resultat för analysen av не знать med direkt objekt i genitiv.  
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handlar om en parafras på ordspråket Не зная броду, не спуйся в воду. Nominalfrasen be-

döms som indefinit utifrån dess position i remat. Likaså har den tolkats som icke-referentiell – 

vad man syftar på är inget specifikt vadställe utan ett, vilket som helst.   

  

(28)  Это все равно что лезть глубже в воду, не зная брода.  

  

I ytterligare ett antal kontexter är det direkta objektet tydligt icke-referentiellt och indefinit 

och man skulle kanske vilja ange detta som orsak till användningen av objektsgenitiv. I (29ab) 

markeras indefinitheten av två indefinita pronomen: каких-то och чего-то.   

  

(29) a Каких-то других подробностей я не знаю.  

b Студентке того же вуза поставили тройку не потому, что она 

чего-то не   знала.  

  

Samtidigt finns det andra exempel på hur objektsgenitiv används trots tydlig referens och de-

finithet:  

  

(30) a Оказалось, все это время Юрий тоже искал встречи с 

Валентиной.  Но не знал адреса.  

b Я разговаривал с ним уже после передачи. Оказывается, что 

ответов он не знает. 

c Где родилась модель Наоми Кэмпбел. Ответа я не знал. 

 

Det är svårt att avgöra varför genitiv används i dessa fall. I (30a-b) kan det möjligen bero på 

att talarna själva inte känner till de åsyftade adresserna och svaren. Nominalfraserna skulle då 

klassas som indefinita i Padutjevas (1985:87) mening. Detta i kontrast till svag definithet. Om 
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kasusvalet istället har med frånvaro från privat sfär att göra, är det svårt att utläsa hur det 

skulle påverka yttrandenas innebörd.   

  

Några exempel där kasusvalet på ett tydligt sätt uttrycker distinktionen mellan svagt definit 

och indefinit nominalfras, har inte hittats bland kontexterna för не знать. Däremot finns det 

en kontext där objektsgenitiv används trots att det är uppenbart att negationen inte inkluderar 

den talande (31). Här uppstår frågan om hur man ska tolka objektsgenitivet. Nominalfrasen är 

definit och referentiell. Vill talaren understryka allmänhetens okunskap i den aktuella frågan 

genom att använda objektsgenitiv? Har det att göra med att подробность är ett abstrakt sub-

stantiv? Eller handlar det om frånvaro från privat sfär? Några svar har jag inte lyckats komma 

fram till och kan därmed inte heller förklara förekomsten av objektsgenitiv i exemplet när-

mare.   

  

(31) Публика не знает подробностей той истории. Не хочу сейчас это 

обсуждать.  

  

Det finns ytterligare ett par exempel där det direkta objektet skulle kunna understryka talarens 

okunskap om det ämnet ifråga. I sådana fall skulle det kunna ses som ett motiv för objektsge-

nitiv (se sid. 8). I (32a) vill kanske talaren framhäva någon särskild aspekt av sin historia ge-

nom att understryka sin egen okunskap om gällande regler. I (32b) vill kanske den som an-

vänder argument om faran med bristande kunskaper i sin kultur också framhäva en sådan 

okunskap hos ungdomen. I slutänden är dock sådana tolkningar av kontexterna svår att styrka.  

  

(32) a Я ж правил перевозки не знаю, просто посадила животное в 

корзину и поехала.  

b Что толку рассуждать о толерантности, об уважении к 

сверстникам других национальностей, уважении к другим 

культурам, любви к Родине, если подросток не знает своей 

культуры.  
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Bland kontexterna förekom ett antal varianter på не знать языка. Dels två fall med substanti-

vet языка som direkt objekt och därtill ett vardera med adjektiven русского, английского, 

немецкого samt китайского använda självständigt. Två av dessa redovisas i (33a-b). Än en 

gång är det svårt att motivera objektsgenitivet semantiskt i de här fallen.   

  

(33) a Он русского не знает, я―немецкого.  

b Английского и китайского мы еще не знаем. 

   

För att kontrollera i vilken mån substantivet язык varierar i kasus när det fungerar som direkt 

objekt med не знать genomfördes en kortare, kompletterande sökning i NKRJa:s tidning-

skorpus. Sökningen gav 77 träffar. Bland dessa fanns det bara två förekomster av не знать 

язык, det vill säga med det direkta objektet i ackusativ. I de resterande träffarna användes 

objektsgenitiv. Precis som vid uttryck som не видеть перспектив och не видеть причин (se 

sid. 35), skulle objektsgenitivet vid не знать языка kunna ses som ett mer eller mindre fast 

uttryck.  

  

Sammantaget är kontexterna där не знать förekommer med objektsgenitiv utan att uttrycka 

icke-existens eller frånvaro svåra att förklara. I vissa fall skulle man vilja tolka det som ut-

tryck för icke-referens, men i lika många fall används genitiv trots tydlig referens. I så gott 

som samtliga kontexter utgörs det direkta objektet av ett abstrakt substantiv.   

  

4.2.3 Не знать som existentiellt verb  

Totalt sex kontexter med не знать har klassificerats som uttryckande icke-existens. Två fak-

torer har legat till grund för detta. Dels att det direkta objektet utgörs av ett abstrakt substan-

tiv. Dels att det direkta objektet är beroende av den plats som anges för sin existens. Båda 

dessa faktorer tas upp i teoriavsnittet (sid. 8). Det sistnämnda angavs dock upphäva gränsen 

mellan icke-existens och frånvaro. Här har jag istället tolkat det som ett uttryck enbart för 

icke-existens.  
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Således är båda de direkta objekten i (34a-b) abstrakta. Gränserna det talas om i dem är bero-

ende av respektive subjekt. I (34a) gäller att om det inte existerade någon filmkonst, skulle det 

heller inte existera några filmkonstens gränser. Detsamma gäller gränserna för brottslingarnas 

fantasi i (34b). Saknade brottslingarna fantasi, skulle det inte heller existera några gränser att 

tala om för den.  

  

(34)  a Кино не знает границ.  

   b Фантазия злоумышленников не знает границ.  

    

I (35a-c) handlar det istället om tillstånd. Subjekten i dessa yttranden utgörs av de som upple-

ver tillstånden, vilka därmed blir beroende av dem för sin existens.
19

  

  

(35) a «Ден Хаг» не знает пощады.  

b Испокон века ходили они по часовой стрелке и горя не знали. 

c Переключаете вот тут режим, и жена горя не знает! 

   

Även i (36) har jag tolkat det direkta objektet som beroende av subjektet. För att man ska 

kunna ha hemligheter för varandra, måste man också härbärgera dem.  

  

(36) Мы секретов не знали, мы просто любили друг друга очень.  

    

Exempel (37) avviker istället från detta genom att det direkta objektet inte är beroende av sub-

jektet för sin existens. Det kan ju faktiskt ha förekommit händelser av sådant slag det talas 

om, även om talaren inte känner till det. Det här tycks snarast vara ett exempel på samma typ 

av antydan om icke-existens som så många kontexter av не видеть uppvisade. Även om in-

                                                 
19

 Ден Хаг är ett av de stavfel som förekommer i kontexterna. Korrekt stavning ska vara Ден Хааг och det hand-
lar om fotbollslaget från den nederländska staden med nästan samma namn.  
20

 Det handlar här om en örtväxt, inte gudafödan.  
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nebörden tycks vara icke-existens lämnas utrymme för det motsatta. Kontexten har också 

klassificerats i enlighet med detta.   

  

(37) Я не знаю таких случаев.  Если это слухи, то им не стоит верить.  

  

Inte heller i (38a-e) är det direkta objekten beroende av sina subjekt för sin existens. Däremot 

tycks subjektet ange en plats där det direkta objektet saknas. I (38a-b) handlar det om förluster 

respektive en plundring som inte existerat i Ryssland tidigare. I (38c) är det några byar där 

ambrosian
20

 inte växt tidigare. I (38d) anger subjektet наши медики placeringen till 

Tjeljabinsk och en katastrofal situation som texten i stort berättar om (Markova, 2011). I 

(38e), slutligen, antyder subjektet бедуины platsen som varande den där beduinerna lever.   

  

(38) a По его мнению, таких убытков страна еще не знала.  

b Такого грабежа Россия не знала. 

c Пять лет назад села Гармацкое, Цыбулевка, а также населенные 

пункты, лежащие за Днестром, вообще не знали амброзии.   

d Такой катастрофической ситуации наши медики еще не знали.   

e Он считал, что этот уклад―племенная демократия―полностью 

отвечает патриархальным традициям бедуинов, никогда не 

знавших государственности. 

 

Kontexterna i (38a-e) har därför klassificerats som uttryckande frånvaro från plats. Att detta 

kan förekomma vid ett kognitionsverb är inget som nämns explicit i litteraturen, men kan 

kanske förstås som att de utgör en undergrupp till förnimmelseverben och ”ärver” denna be-

tydelse från dem.  
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5 Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det direkta objektets kasus i negerade 

yttranden med не видеть och не знать kan förstås utifrån kategorierna referentialietet, defi-

nithet och denotativ status, samt den icke-existens och frånvaro de negerade verben implice-

rar. Enligt min mening, och förutsatt min analys av не видеть är godtagbar, visar undersök-

ningen att kasusanvändningen i det använda språkmaterialet kan förstås på detta sätt. Ana-

lysens förklaring av objektsgenitivets förekomst vid не видеть får anses tillräcklig för att 

motivera ett sådant svar. Det förekommer visserligen avvikelser även vid det verbet, och då 

inte minst två kontexter i ackusativ som uttrycker icke-existens, men i det stora hela går dock 

objektsgenitivet att förstå som markerande antingen icke-existens eller frånvaro. För det se-

nare introducerades föreställningen om ”frånvaro från blickfång”. I varje yttrande av не 

видеть tycks det därmed ingå en komponent av icke-existens eller frånvaro (från plats, syn-

fält eller blickfång) och det är denna komponent som kommer till uttryck vid objektsgenitiv. 

Används ackusativ bortser talaren istället från detta och situationen kommer att betraktas ur 

en annan synvinkel. Min slutsats är helt avhängig giltigheten i denna analys av не видеть.  

  

Vissa påpekanden bör dock göras. Vid не видеть tycks gränsen mellan objektsgenitiv och 

ackusativ utgöras av det som skiljer icke-existens och frånvaro från enbart förnekad förnim-

melse. Kategorierna referentialitet, definithet och denotativ status framstår som sekundära i 

sammanhanget. Referentialitet tycks vare sig förhindra eller möjliggöra objektsgenitiv. När 

kombinationen objektsgenitiv och referens förekommer vid не видеть uttrycks dock från-

varo. Så är det i samtliga sju fall.   

  

Referens kan heller inte förekomma i yttranden med icke-existentiell innebörd. Detta följer 

per definition. Att (22) tycks motsäga detta beror nog också det snarast på brister i min analys.  

  

(22)  Новые договоры с компанией включают пункт, который на рынке 

еще не видели.   
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Referentialitet framstår därför inte som avgörande för om objektsgenitiv kan användas eller ej. 

Vid objektsgenitiv bidrar den dock till att avgöra huruvida yttrandet kommer att uttrycka icke-

existens eller frånvaro. Att man hellre associerar referens med ackusativ och icke-referens 

med genitiv skulle kunna bero på att de icke-existentiella uttrycken, som alltså är icke-

referentiella och står i genitiv, är frekventare. Åtminstone framstår det så i det språkmaterial 

som använts i den här uppsatsen.  

  

Ett liknande resonemang går att föra om definithet, referentialitet och denotativ status vid не 

видеть. Såväl definita som indefinita nominalfraser förekommer i både ackusativ och genitiv. 

Detsamma gäller abstrakta substantiv. Kopplingen mellan definithet och referentialitet fram-

går tydligt av undersökningens resultat, där samtliga definita nominalfraser är referentiella 

och samtliga indefinita nominalfraser är icke-referentiella. De abstrakta nominalfraserna är 

mer utspridda. Vid uttryck av icke-existens gäller, med undantag av (22) ovan, att nominalfra-

sen är indefinit och abstrakt. Det är dock svårt att se att detta skulle avgöra kasusvalet. Det 

verkar snarare vara uttrycken av icke-existens eller frånvaro som motiverar objektsgenitiv.  

  

Padutjeva (2006:30) pekar ut distinktionen mellan svagt definita och indefinita nominalfraser 

som viktig när talaren vill tydliggöra sin egen position i förhållande till yttrandet genom ka-

suset. Några tydliga exempel på detta återfanns dock inte i det analyserade språkmaterialet. 

Exempel (6) skulle kunna analyseras ut ett sådant perspektiv, men kanske kan man lika gärna 

ta fasta på att yttrandet är en fråga och att talaren är ointresserad av ev. frånvaro från synfält 

eller blickfång.   

  

(6)  Почему россиянин не видит Россию?  

  

I de undersökta kontexterna framstår istället verbets semantik som det avgörande för kasusva-

let. Det är implikationen av icke-existens eller frånvaro som skapar förutsättningen för ob-

jektsgenitiv och talaren kan, genom kasusvalet, ta fasta på denna implikation eller bortse från 

den. Frånvaro kan gälla plats, synfält eller blickfång. Det sistnämnda begreppet infördes för 

att förstå objektsgenitivet i annars till synes motsägelsefulla yttranden som (11).   
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(11)  К сожалению, флага, который мне пытались передать, я не 

видела.   

  

Exempel som (17c), där det direkta objektet är icke-referentiellt och indefinit, är svårare att 

beskriva med någon av de kategorier av frånvaro som använts i denna uppsats. Frånvaro från 

synfält ligger närmast till hands, men exemplet skiljer sig ändå kvalitativt från den frånvaro 

från synfält där de direkta objekten är referentiella och definita. Kanske går det istället att in-

föra ytterligare en kategori för att beskriva situationer som den i (17c).  

  

(17)  c Я поехал в Киев, увидел декорацию и офонарел — я такого в 

жизни не видел.  

  

Kasusvalet framstår också som starkt relaterat till situationen. Ibland kan det vara motiverat 

att betona frånvaro, ibland inte. I (8) beskrivs en situation där frånvaron är utpräglad. För tala-

ren är det dock inte det relevanta och därför används ackusativ.  

  

(8)  Мать не видела свою кроху больше трех месяцев.   

  

Analysen av не знать lider av att jag aldrig kom underfund med begreppet privat sfär. Här 

blir det tydligt hur begränsad förståelsen av objektsgenitivet blir utan tillgång till något be-

grepp som klargör dess innebörd. Att enbart utgår från referentialitet, definithet och denotativ 

status tycks inte vara tillräckligt. Inte heller är föreställningarna om icke-existens och frånvaro 

från plats tillräckliga, även om de kan förklara vissa exempel. Vid не знать tycks det direkta 

objektets kasus kunna uttrycka ytterligare nyanser i verbets semantik och privat sfär är rimli-

gen det begrepp som kan förklara dessa.  
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Vissa iakttagelser går dock att göra också vid не знать. Jämfört med не видеть framstår här 

ett annat mönster. I genitiv är samtliga nominalfraser, med ett undantag, abstrakta. Till skill-

nad från не видеть förekommer det också abstrakta nominalfraser vid uttryck för frånvaro 

från plats. Vidare är renodlade uttryck av icke-existens lättare att fastställa vid не знать än 

vid не видеть. Om begreppet privat sfär hade kunnat tillämpas i analysen, hade antagligen 

samtliga dess nominalfraser varit abstrakta. Vid не видеть förekommer däremot såväl ab-

strakta som konkreta nominalfraser vid uttryck av frånvaro. Dessa skillnader skulle kunna 

motivera att objektsgenitivet användning måste studeras separat för respektive verb.   

  

De analyserade kontexterna innehåller motsvarigheter till många av de exempel som diskute-

ras i litteraturen. Det vittnar om att det använda språkmaterialet är rikt och mångsidigt. Det 

kan inte heller ses som fullständigt genomanalyserat. Dels har min egen analys ofta varit otill-

räcklig och dessutom finns det säkerligen andra aspekter att undersöka det ur.   

  

En sådan icke-semantisk aspekt att betrakta objektsgenitivet ur skulle kunna vara förslaget om 

att vissa frekventare uttryck, såsom не знать языка och не видеть причин, utgör mer eller 

mindre fasta uttryck och därför alltid förekommer med objektsgenitiv. Vill man istället se 

stilistiska förklaringar till objektsgenitiv, skulle det kanske ligga nära till hands att peka på de 

fall där ackusativ används trots uttryck av icke-existens, såsom i (22).   

  

(22)  Я никогда не видел такие ауты, как у Делапа.  

  

Det finns ytterligare skäl till att inte godta undersökningens resultat utan vidare. Det att kon-

texterna är hämtade från ett relativt begränsat tidningsmaterial är ett sådant skäl. I andra do-

mäner kan ryskan se annorlunda ut och jag kan heller inte säga hur representativt materialet är 

ens för massmediaspråket. Framför allt bör resultaten dock ses i ljuset av att de inte testats 

mot en rysk språkintuition. Trots försök att fastställa ”objektiva” kriterier för bedömningen av 

kontexterna är det subjektiva inslaget i analysen stort. Detta gäller inte minst på de avgörande 

punkterna icke-existens och frånvaro. Risken att min analys är alltför färgad av min svensk-

språkiga hemvist är stor. Det är mycket möjligt att det sätt som objektsgenitivet beskrivs på 
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här, framstår som fullständigt främmande för den ryskspråkige. Mina egna svårigheter med att 

förstå begreppet privat sfär visar hur svårt det kan vara att ta till sig föreställningar om man 

inte hittar motsvarigheter till dem i sitt eget språk. De punkter, där uppsatsens slutsatser skiljer 

sig från redan existerande teori, måste därför enbart ses som förslag, oprövade i ett adekvat 

sammanhang.  
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