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The mainland Scandinavian languages permit extraction from rela-
tive clauses, exemplified by the Swedish sentence ett lodjur har jag 

inte hört talas om nån som blivit uppäten av (verbatim ‘a lynx I’ve never 
heard of anyone who has been eaten by’). The possibility of forming 
such sentences is typologically rare, and this construction is of conside-
rable interest both to theoretical linguists and psycholinguists. 

In this dissertation, Filippa Lindahl presents an empirical investi-
gation of extraction from relative clauses in Swedish based on 270 na-
turally occurring extraction sentences, questionnaire data, and elici-
tation. The dissertation gives an overview of the ways in which such 
extraction sentences are used in spontaneous discourse, and shows how 
extraction from relative clauses is constrained in Swedish. One aim 
of the study is to clarify the interplay between information structure, 
discourse factors, and semantics on the one hand, and syntax on the 
other, in constraining extractions. The results and their implications 
for linguistic theories of islands are discussed in relation to recent pro-
posals within the Minimalist program.
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