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Ingen oder inte någon?

Ingen (kein, keine, keiner, keins, niemand) ist eine Synthese aus inte (nicht) någon (etwas, jemand 
[irgend-]ein, ...eine, ...einer, ...eins).
Es wird sowohl attributiv zusammen mit einem Substantiv als auch selbstständig verwendet.

Ingen människa såg honom. Ingen såg honom.

In der Subjektstellung wird praktisch immer ingen benutzt.
In der Objektstellung erscheint ingen nur im Hauptsatz mit einfachem Tempus (Präsens, Präteritum) 
und einfachen Verbformen.
In allen anderen Fällen wird ingen in seine ursprünglichen Bestandteile inte någon zerlegt.

Hier eine Übersicht aller Indefinitpronomen, die davon betroffen sind:
ingen wird zu inte någon
inget wird zu inte något
inga wird zu inte några
ingenting wird zu inte någonting
ingendera wird zu inte någondera
ingetdera wird zu inte någotdera
(ingenstans wird zu inte någonstans – Adverb)

Schematische Übersicht
Subjekt- Hauptsatz Nebensatz
position Ingen såg mig Jag sa, att ingen såg mig. einf. Tempus

Ingen har sett mig. Jag sa, att ingen hade sett mig. zus-ges. Tempus
Ingen kan se mig. Jag sa, att ingen kunde se mig. mod. HV+Verb

Objekt- Hauptsatz Nebensatz
position Jag kan inte göra någonting. mehrteiliges Prädikat

Jag såg ingen. Jag sa, att jag inte såg någon. einf. Tempus
Jag har inte sett någon Jag sa, att jag inte har sett någon. zus.-ges. Tempus
Jag vill inte se någon. Jag sa, att jag inte vill se någon. mod. HV+Verb
Jag tyckte inte om någon. Jag sa, att jag inte tyckte om någon. Objekt nach

mehrteiligem Verb
Jag pratade inte med någon. Jag sa, att jag inte pratade med någon.

Objekt nach Verb
mit Präposition

Übung
Bilde Nebensätze aus den Hauptsätzen! Ex.: Det spelar ingen roll. Han säger att det inte spelar någon roll.

1. Han fick ingenting.
Hon undrade om___________________________________________________________________

2. Hon har ingen bra väska.
Är du säker på att__________________________________________________________________

3. Det finns inga bananer idag.
Jag undrar om _____________________________________________________________________

4. Det fanns inget fönster i badrummet.
Erik frågade om ___________________________________________________________________

5. Ingen såg henne komma in.
Han frågade om ___________________________________________________________________

Facit:
1. ...han inte fick någonting.
2. ...hon inte har någon bra väska?
3. ...det inte finns några bananer idag.
4. ...det inte fanns något fönster i badrummet.
5. ...ingen såg henne komma in.


