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Sammanfattning 

På senare år har det uppmärksammats att subjunktionen eftersom allt oftare konstrueras med ett 

efterföljande att. I denna uppsats undersöks denna konstruktion ur ett språkvårdsperspektiv. Fokus 

ligger på eftersom att:s plats i det svenska språksystemet, dess etablering i olika texttyper och funk-

tionella aspekter som rör informationsstruktur. 

Konstruktion med basal subjunktion är ett starkt mönster för subjunktioner i svenskan. I uppsatsen 

drivs tesen att den inre strukturen i eftersom har bleknat och förstärks efter detta mönster med en separat 

subjunktionsmarkör. Vidare föreslås semantisk analogi som motivation bakom konstruktionen. 

Resultatet visar att eftersom att börjar etablera sig bland de kausala subjunktionerna, i synnerhet i 

informella texttyper, men även bruket i tryckt press visar en stadig ökning under de 25 senaste åren. 

Eftersom att uppvisar ingen tendens till differentiering gentemot eftersom vad gäller fakticitet, 

informationstyngd och ledföljd. 
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1 Inledning 

Språket är statt i ständig förändring. När nya språkvarianter uppkommer och sprids, är det ofrån-

komligt att flera olika varianter kommer att samexistera och konkurrera med varandra – åtminstone 

under en tid. Ett exempel är konstruktionen eftersom att, som ibland inleder bisatser där många nog 

skulle förvänta sig ett eftersom, som i exempel (1): 

(1) Aktien handlades ned 2,2 procent eftersom att analytiker är tveksamma till att företaget 

kommer att klara av storaffären. (Svenska Dagbladet 2018-04-25) 

När det finns flera konkurrerande uttryckssätt händer det att vi språkbrukare har olika föreställningar 

om vilken eller vilka varianter som utgör normen. Det verkar vara fallet vad gäller eftersom att. 

Nilsson (2017) undersöker attityder till och bruket av eftersom att. Undersökningen vittnar om många 

negativa attityder till konstruktionen: 

”Onödigt”, ”det låter konstigt”, ”slarvigt och ovårdat”, ”det används absolut inte av mig” och ”det ser 

fel ut”. (Nilsson 2017:9) 

Normauktoriteterna intar också en mer eller mindre avvisande hållning. I en så kallad stilruta i SO 

(Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, tryckår 2009) står följande bedömning att läsa1: 

Eftersom bör inte följas av att. Det är alltså inte bra att skriva *han kom 

inte eftersom att han var sjuk. (SO, eftersom, tryckår 2009) 

Språkrådets hållning är något mer tillåtande. De bannlyser inte eftersom att helt genom att markera 

konstruktionen som grammatiskt inkorrekt, men den bedöms tillhöra lägre stilnivåer: ” […] I normal 

sakprosa, som i dagstidningar, skriver man bara eftersom” (Språkrådets frågelåda, 2018-04-10). 

Vi vet dock att konstruktionen förekommer i bruket. Två av de yngre informanterna i Nilssons (2017) 

undersökning menar dessutom att konstruktionen tillhör formellt språkbruk. Vi har alltså två konkur-

rerande uttryckssätt och två konkurrerande normer, och i dessa situationer uppstår det en språkrik-

tighetsfråga (Språkriktighetsboken 2011:10). 

Att ge råd i språkriktighetsfrågor är en av språkvårdens uppgifter. Rådgivningen kräver att man gör en 

bedömning av vilka varianter som ska förespråkas och inte, och med den här uppsatsen vill jag lägga 

en vetenskaplig grund för en sådan bedömning vad gäller konstruktionen eftersom att. 

1.1 Språkvård, språkriktighet och språkvetenskap 
Innan vi går in på frågan om eftersom att, behöver vi reda ut några begrepp som rör språkvård och 

språkriktighet och hur dessa förhåller sig till språkvetenskap. 

1.1.1 Språkvård och språkriktighet 

Det råder viss terminologisk röra vad gäller termen språkvård. Språkrådet (2014) använder språkvård 

som ett paraplybegrepp för språk(vals)planering, ord- och grammatikvård och tal- och textvård. Vikør 

(2007:101) använder däremot termen språkplanering (”språkplanlegging”, ofta ”language planning” i 

internationell litteratur), med vilken han menar verksamhet som ämnar påverka hur en viss språk-

varietet brukas och utvecklas. Han delar in detta överordnade begrepp i två huvudaspekter: språkvård 

(”språkrøkt”) och språknormering. Med språknormering menar Vikør dels etablerandet av nya normer 

                                                      
1 Asterisken markerar att språkprovet är grammatiskt inkorrekt. 
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för vad som är korrekt språkbruk och inte, dels det att ändra en redan etablerad norm.  Språkvård 

beskriver han som följande: 

Språkrøkt vil […] seie den stadige forbetringa og utviklinga av eit skriftspråk (og sekundært talemål) 

for at det skal stette alle dei behova og krava som til kvar tid blir stilt til det. Språkrøkta er dels for-

nyande: utvikling av nye termar eller heile terminologiar, stilistiske verkemiddel o.l., og dels er ho 

konserverande: språkleg rådgjeving, retting og undervisning med sikte på å fremme dei rådande 

ideala for “godt språk” på alle nivå i praksis. (Vikør 2007:121) 

I den här uppsatsen blir det dock naturligt att främst tala om språkvård i bemärkelsen ord- och gram-

matikvård samt tal- och textvård, vilket innefattar såväl normering som förmedlande av normen. 

Med språkriktighet menar jag, i likhet med Språkriktighetsboken (2011), alla typer av språkliga norm-

föreställningar. Språkriktighetsbokens författare skriver att ”[k]orrekthet rör normer för vissa samman-

hang” (2011:21), så språkriktighet inskränks inte till rätt och fel, utan innefattar också den sociala 

acceptansen för ett uttryckssätt i ett visst sammanhang. 

1.1.2 Språkvård och språkvetenskap 

Det är viktigt att skilja på språkvård och språkvetenskap. Språkvetenskapen har språket som under-

sökningsobjekt; den strävar efter att utöka vår kunskap om språk som fenomen. Språkvården däremot 

ämnar hjälpa språkbrukare och påverka språkbruket. Den blir därmed normerande till sin natur. Detta 

innebär dock inte att de är oförenliga. Språkvetenskapen kan (och bör) vara en viktig kunskapskälla 

för språkvården. 

Språkvården vilar å ena sidan på kunskap om språkbruk, språkvanor och språktraditioner, å andra 

sidan på bestämda värderingar, språkattityder och målsättningar (Vikør 2007:226). Språkvården kan 

hämta kunskap från språkvetenskapen, men den kan inte skiljas från ideologi eller frigöras från värder-

ingar (Vikør 2007:41). Att bedriva språkvetenskap inom en språkvårdsram innebär med andra ord att 

ideologi i viss mån styr vilka frågor som språkvetaren ställer sig. Detta gör emellertid inte de vetens-

kapliga resultaten mindre intressanta. 

I följande avsnitt presenterar jag de principer för språkriktighetsbedömningar som utgör ram för det 

här arbetet. 

1.2 Principer för språkriktighetsbedömningar 
Genom åren har det formulerats många olika språkriktighetsprinciper. Wellander (1973 [1939]) 

formulerade de fyra slagkraftiga uppmaningarna Skriv klart!, Skriv enkelt!, Skriv kort!, Skriv svenska! 
I dag menar många språkvårdare att Wellander i alltför stor utsträckning grundade sina argument i 

krav på logik och konsekvens, till skillnad från dagens språkvård, som snarare har kommit att betona 

mottagar- och genreanpassning (Språkriktighetsboken 2011:34). I Språkriktighetsboken, som är ett av 
språkvårdens viktigare verk i dag, föreslås att språkriktighetsbedömningar bör utgå ifrån följande sex 

aspekter (som kommenteras nedan en i taget): 

1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket. 

2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna. 

3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till exempel språkvårdare och lärare. 

4. Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt. 

5. Hur väl uttrycket stämmer med den skriftspråkliga traditionen. 

6. Hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa sammanhang. (2011:23) 

1. Som Språkriktighetsboken (2011:24) påpekar är de uttryckssätt som blir språkriktighetsfrågor ofta 

redan etablerade i någon form av svenska. I en välavvägd bedömning kan man dock behöva jämföra 

bruket med konkurrerande former och fråga sig i vilka genrer uttryckssättet är etablerat. 
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2. Om den första punkten står för den faktiska normen, hur bruket ser ut, står den andra för den upp-

levda normen. Acceptansen bland språkbrukarna behöver inte stämma överens med bruket. Som 

Språkriktighetsboken nämner är det emellertid svårt att veta vilka språkbrukares uppfattningar som 

språkvården ska ta hänsyn till och hur man ska förhålla sig till inlärd irritation, uppfattningar som 

grundar sig i att språkbrukaren har lärt sig att ett uttryckssätt är inkorrekt. 

3. Den tredje punkten leder lätt till cirkelbedömningar (Språkriktighetsboken 2011:25). Den fyller 

dock en funktion, eftersom en språkvårdare behöver förhålla sig till vad andra på området anser. 

4. Den fjärde punkten rör språksystemet och är särskilt aktuell bland annat i uttals- och stavnings-

frågor. Vid bedömning av grammatiska konstruktioner leder hänvisningar till språksystemet dock 

gärna till cirkelresonemang, eftersom faktumet att en konstruktion inte passar in i systemet lika gärna 

kan innebära att beskrivningen av systemet är ofullständig (Språkriktighetsboken 2011:25–26). Det är 

dock relevant – både ur språkvårdsperspektiv och ett vetenskapligt perspektiv – att undersöka vilken 

plats som ett nytt uttryckssätt har i språksystemet och vad som motiverar uppkomsten av det. 

5. Den femte punkten leder liksom punkt tre och fyra gärna till cirkelresonemang, eftersom alltför stor 

hänsyn till traditionen skulle innebära att nya uttryck aldrig godkänns (Språkriktighetsboken 2011:26). 

Hänsyn till traditionen kan dock påverka vilka genrer och texttyper som ett uttryckssätt rekommen-

deras i. 

6. Den sjätte och sista punkten brukar vara den viktigaste i språkriktighetsbedömningar, men den är 

också svår att bedöma (Språkriktighetsboken 2011:26). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka konstruktionen eftersom att inom en språkvårdsram. 

Mina frågeställningar tar avstamp i Språkriktighetsbokens sex principer. 

1. Vad är eftersom att:s plats i det svenska språksystemet och vad motiverar konstruktionen? 

Den första frågeställningen rör språksystemet, Språkriktighetsbokens fjärde punkt. Denna 

frågeställning behandlar jag i kapitel 2. En viktig fråga som också rör språksystemet är huruvida det 

finns någon funktionsfördelning mellan eftersom och eftersom att. Detta formuleras som en egen 

frågeställning (se punkt 5 nedan) och undersöks i kapitel 4. 

2. Hur etablerat är eftersom att?  

3. Skiljer sig bruket av eftersom att mellan informella och formella texter? 

4. Hur har bruket av eftersom att utvecklats över tid? 

Den andra, tredje och fjärde frågeställningen motsvarar den första punkten i Språkriktighetsboken, 

etablering. Eftersom det rör sig om två konkurrerande uttryckssätt, blir eftersom att:s etableringsgrad i 

förhållande till eftersom i synnerhet relevant. Språkriktighetsbokens femte punkt, överensstämmelse 
med den skriftspråkliga traditionen, motiverar också en undersökning av etableringen i informella 

respektive formella texter. Den diakrona utvecklingen är väsentlig för språkvårdsöverväganden, efter-

som uttryckssätt med en tydlig utvecklingstrend ”i regel [har] framtiden för sig” (Språkriktighetsboken 

2011:24). En tydlig trend kan nämligen indikera ett normskifte, där normuppfattningarna hos äldre och 

yngre språkbrukare skiljer sig åt. Dessa tre frågeställningar besvaras genom en korpusundersökning i 

kapitel 3. 

5. Vilken funktion fyller eftersom att i förhållande till eftersom och därför att? 

När det rör sig om ett nytt uttryckssätt som liknar ett redan etablerat uttryckssätt, väcker Språk-

riktighetsbokens fjärde punkt onekligen också frågan om uttryckssättet fyller en ny funktion i språk-
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systemet. Om eftersom att fyller en funktion som skiljer sig från eftersom, kan det tänkas påverka en 

språkriktighetsbedömning. Det är dessutom av vetenskapligt intresse om att påverkar funktionen hos 

eftersom att. De vanligaste kausala subjunktionerna är eftersom och därför att (SAG, Bisatser § 118), 

och det finns en viss tendens till semantisk och syntaktisk differentiering dem emellan (SAG, Bisatser 

§ 120). Därför frågar jag mig hur eftersom att:s funktion förhåller sig till denna funktionsdifferen-

tiering. Denna frågeställning besvaras i kapitel 4, där den också preciseras ytterligare. 

Sammanfattningsvis blir det fem frågeställningar: 

1. Vad är eftersom att:s plats i det svenska språksystemet och vad motiverar konstruktionen? 

2. Hur etablerat är eftersom att? 

3. Skiljer sig bruket av eftersom att mellan informella och formella texter? 

4. Hur har bruket av eftersom att utvecklats över tid? 

5. Vilken funktion fyller eftersom att i förhållande till eftersom och därför att? 

Eftersom mina frågeställningar rör vitt skilda aspekter, har jag valt att dela in dem i separata kapitel. 

För tydlighets skull har jag också disponerat uppsatsen så att material, metod och teori presenteras där 

de är relevanta. 

1.4 Tidigare forskning 

Eftersom att är en förhållandevis outforskad konstruktion. Den har dock undersökts tidigare i en 

sociolingvistisk uppsats av Nilsson (2017). I uppsatsen undersöker hon attityder till och bruket av 

eftersom att utifrån ålder och kön. Attitydundersökningen bygger dels på en enkät, dels på en genom-

gång av inlägg på internetforum och frågor skickade till Språkrådet. Den visar att de språkbrukare som 

uttrycker uppfattningar om eftersom att främst verkar vara negativt inställda. Den indikerar också att 

yngre språkbrukare använder konstruktionen mer och att vissa yngre språkbrukare ser subjunktionen 

som formell. Undersökningen av bruket utgår ifrån enkäten (upplevt bruk) och en genomgång av 

inlägg på 25 så kallade livsstilsbloggar. I min undersökning ämnar jag bredda kunskapen om det 

faktiska bruket genom att undersöka ett större material både synkront och diakront. 

Andersson (2014) undersöker den historiska utvecklingen av en annan subjunktion, nämligen fast(än). 

Andersson utgår från ett konstruktionsperspektiv på grammatikalisering. Fast är ett tydligt exempel på 

grammatikalisering av ett innehållsord, och Andersson visar hur fast utvecklats från adjektiv till för-

stärkande led och vidare till koncessiv markör och vilka kontexter som möjliggjort dessa omtolk-

ningar. I Anderssons undersökning aktualiseras också begreppet ”univerbation”, det att två ord smälter 

samman till ett. Anderssons undersökning, grammatikalisering och ”univerbation” återkommer jag till 

i kapitel 2. 

I Subjunktionshistorier och subjunktionshistoria beskriver Falk (2010) generella mönster i den svenska 

subjunktionshistorien. Hon menar att nya subjunktioner kommer till i redan existerande hypotax-

fogningar och att det finns mönster för vilka bisatstyper som det handlar om. De bisatstyper som Falk 

identifierar är at(t)-satser konstruerade med definita element, relativsatser och komparativsatser. 

Svenska Akademiens ordbok (i fortsättningen SAOB) beskriver subjunktionsbruket i svenskt skrift-

språk sedan 1521. Artikeln om eftersom trycktes 1918, och däri saknas konstruktionen eftersom att. 

Jag återkommer till den och andra artiklar i kapitel 2. 

Nusvenskans subjunktionsbruk finns väldokumenterat Svenska Akademiens grammatik (i fortsätt-

ningen SAG). Grammatiken tar dock inte upp eftersom att. I den här uppsatsen aktualiseras SAG:s 

beskrivningar i synnerhet i kapitel 2 och 4.  
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2 Eftersom att i det svenska 

språksystemet 

I det här kapitlet behandlar jag den historiska utvecklingen av eftersom att och dess plats i det svenska 

språksystemet. Jag utgår ifrån SAG:s och SAOB:s beskrivningar, vilka jag kompletterar med belägg 

från egna riktade korpussökningar. De mönster jag finner relaterar jag sedan till grammatikaliserings-

teori och Fischers (2007, 2010) teori om analogi som drivkraft för språkförändring. 

I det första avsnittet redogör jag för några mönster hos subjunktioner i svenskan. I det andra avsnittet 

lyfter jag fram grammatikalisering och förstärkning i samband med subjunktioners utveckling. Utifrån 

dessa två avsnitt skisserar jag sedan den historiska utvecklingen från efter till eftersom att i det tredje 

avsnittet. I det sista avsnittet föreslår jag analogi som möjlig drivkraft i utvecklingen. 

2.1 Subjunktioner i svenskan 
Svenskans subjunktioner brukar delas in i två huvudgrupper: basala subjunktioner (att, som, om och 

än) som är enstaviga och har allmän betydelse och icke-basala subjunktioner (därför att, medan) som 

är flerstaviga och har mer pregnant betydelse (SAG, Konjn, subjn, infm. § 9).  

De icke-basala subjunktionerna är till huvuddelen lexikaliserade ordgrupper där en icke-basal subjunk-

tion ingår (ibid.), till exempel även om, så att och särskilt som. Bland de icke-basala subjunktionerna 

finns också en grupp ettordssubjunktioner, där till exempel medan och sedan ingår. 

Det förekommer också lexikaliserade ordgrupper där den basala subjunktionen kan utelämnas. Hos 

subjunktioner bestående av preposition + det + att, kan antingen det eller att utelämnas, till exempel 

från {det att/det/att}. Det gäller också de flesta icke-basala subjunktioner med som, där som kan ute-

lämnas (ibid.), till exempel så snart (som). 

Subjunktioner som brukar betecknas som ettordssubjunktioner konstrueras emellanåt med att. Detta 

ser vi exempel på i (2)–(6). 

(2) Ända sedan att Bollnäs oväntat gjorde sig av med mittfältaren har han varit högvilt på 

bandymarknaden. (Norrbottens-kuriren, 2015-09-18) 

(3) Att den finns kvar så pass välbevarad beror på ett jordskred som dolde allt under 900 

år tills att arkeologer grävde fram den igen på 1950-talet. (TT Nyhetsbyrån, 2017-12-14) 

(4) Jag är fortfarande någon, fastän att jag är verksam i lilla Svenljunga. (Borås Tidning, 2018-01-

27) 

(5) Det jag menar är att det inte går att lista ut tidpunkten för när något når sin högsta topp förrän 

att man kan se tillbaka på det. (Länstidningen Östersund, 2018-02-13) 

(6) Regimens förhandlare Bashar Jaafari ilsknade till och menade att uttalandet 

var ”odiplomatiskt” medan att han själv kommit med ett ”positivt och optimistiskt” budskap. 

(Expressen, 2017-01-23) 

Lexikalisering av konstruktioner med preposition + att är ett mönster som många nya subjunktioner 

bildas efter (SAG, Konjn, subjn, infm. § 9). Gränsen mellan flerordssubjunktioner och syntaktiskt 

bildade konstruktioner är dock inte alltid tydlig (ibid.). SAG (ibid.) nämner bland annat trots att som 

exempel på ett gränsfall: 
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‹trots att ‹hon sjöng›› (Flerordssubjunktion) 

‹trots ‹att ‹hon sjöng››› (Formord + bisats med basal subjunktion) 

Formordet i dessa fall är vanligen en preposition (trots, på grund av) eller ett adverb (även, därför). 

Svenskans icke-basala subjunktioner kan vidare delas in efter betydelse. I SAG (Konjn, subjn, infm. 

§ 8) klassificeras eftersom som kausal subjunktion tillsammans med därför att, för (att), då, emedan, 

emedan, enär och alldenstund. Där nämns också att den basala subjunktionen som kan användas 

kausalt ensam eller i ordgrupper (t.ex. helst som, speciellt som) och att de temporala subjunktionerna 

sedan och när kan ha mer eller mindre tydlig kausal betydelse i vissa kontexter. 

Bland de kausala subjunktionerna finns också en förhållandevis stor grupp orsaksprepositioner som 

kan konstrueras med bisatser, bland andra: ”på grund av att, tack vare att, genom att, för den skull att, 

beroende på att, med anledning av att, med tanke på att” (ibid.). Dessa följer mönstret preposition + 

att. 

Eftersom tillhör de icke-basala subjunktionerna men ingår i den mindre gruppen ettordssubjunktioner. 

Till strukturen är eftersom sammansatt och har i likhet med förrän och fastän en basal subjunktion 

som sista sammansättningsled (SAG, Konjn, subjn, infm. § 9 b). 

2.2 Grammatikalisering och förstärkning 

Inom grammatikaliseringsteori studerar man språkförändring, närmare bestämt språkförändring där 

lexikala enheter börjar användas i grammatiska funktioner eller redan grammatiska enheter börjar 

användas i nya grammatiska funktioner (Hopper & Traugott 2003:1). I Hopper & Traugotts syn på 

grammatikalisering är reanalys och analogi två viktiga mekanismer. Reanalys består i att lyssnaren 

uppfattar en annan struktur och betydelse hos ett uttryck än den talaren avser (Hopper & Traugott 

2003:50). Reanalysen ger inga direkta spår på den språkliga ytan, utan blir märkbar först när den nya 

tolkningen generaliserats till andra kontexter genom analogi, regelgeneralisering (Hopper & Traugott 

2003:68–69). Reanalysen är beroende av kontexter som möjliggör flera tolkningar: 

Grammaticalization […] is above all a semantic process. This process is context dependent, and 

grammaticalization can therefore be described in terms of context-induced reinterpretation. 

(Heine & Kuteva 2002:3) 

En annan viktig mekanism inom grammatikalisering är förstärkning. Det innebär att fonologiskt 

lättare konstruktioner såsom ettordskonstruktioner eller ändelser har en tendens att ersättas av 

perifrastiska konstruktioner (Hopper & Traugott 2003:9). 

Andersson (2014) beskriver grammatikaliseringen av adjektivet fast till dagens subjunktion fast(än). 

Andersson visar hur fast har utvecklats från adjektiv till förstärkande led och vidare till koncessiv 

markör. Först kunde fast endast inleda bisatser i konstruktioner med formord som markerar under-

ordning: de interrogativa adverben hur och var eller subjunktionen om, som i (7). Den koncessiva 

tolkningen var också beroende av dessa. I (7) ser vi också hur ordningen mellan än och fast ännu inte 

var fast. 

(7) Hwar en fast szå skedde, ath saken wore alsamens platt öffwer taledt, Man skulle icke tagedt 

szå lettelige wijd siig (Riksreg. 1536 enl. Andersson 2014:152) 

Tvetydiga kontexter möjliggjorde reanalys, vilket till slut ledde till att fast(än) började användas som 

koncessiv subjunktion, utan stöd från hur, var och om, som i (8). 

(8) Imedlertid och fast än Peppe icke war ännu mer än 14. Åhr gammal måste likwäl alle de som 

henne sågo med förundran tala om henne fägring (Runuis 1710 enl. Andersson 2014:158) 
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I dag finns exempel på hur fast(än) åter konstrueras med en separat subjunktionsmarkör, nämligen att, 

som i exempel (4) ovan, här repeterat som (9).  

(9) Jag är fortfarande någon, fastän att jag är verksam i lilla Svenljunga. (Borås Tidning, 2018-01-

27) 

I denna konstruktion förstärks den bisatsinledande funktionen med hjälp av att. Hopper & Traugott 

menar att den äldre formen (här fast[än]) dock inte behöver ha tappat den funktionen eller betydelsen 

helt innan den förstärks, och därför kan det finnas flera konkurrerande former: 

Rather than replace a lost or almost lost distinction, newly innovated forms compete with older ones 

because they are felt to be more expressive than what was available before. This competition allows, 

even encourages, the recession or loss of older forms. Textual evidence provides strong support for 

this view of coexisting competing forms and constructions, rather than a cycle of loss and renewal. 

(Hopper & Traugott 2003:124) 

Fler exempel på subjunktioner förstärkta med separata subjunktionsmarkörer visas i (10)–(13). 

(10) Emedan att håff-staten, cancelliet och drabanterne stilla stodo, lät .. Hans Kongl. Maij:tt sielf 

widh staden Wieprick bestorma. (ca 1710, enl. SAOB, emedan) 

(11) Kölden har .. varit lika stark i Wexiö som i Stockholm, ehuru att Wexiö ligger nära 2 1/2 

grader sydligare. (1831, enl. SAOB ehuru) 

(12) Allthenstund at han (dvs. lagmannen) är af laghen myndigh giord Då hafver han ock anseende 

nogh til at hålla Krijgzbefählet .. i hudhen. (ca 1620, enl. SAOB, alldenstund) 

(13) Än så länge blir det nog svårt att komma till någon uppgörelse med Petterssons-herrskapet där, 

si, medan som ingen förmyndare är tillsatt.  (1910, enl. SAOB, medan) 

Dessa språkprov och de i (2)–(4) talar för att icke-basala subjunktioner gärna förstärks med basala 

subjunktioner i svenskan, om än i vissa fall endast tillfälligt. 

2.3 Från efter till eftersom att 

Eftersom går att spåra till prepositionen efter, som ursprungligen hade rumsbetydelse, ungefär ’bakom’ 

(SAOB, efter tryckår 1917). I en första fas omtolkades den rumsliga betydelsen som temporal, se (14). 

Att uttryck för rumsbetydelse får temporal funktion är en generell tendens (Heine & Kuteva 2002), 

och att just den rumsliga betydelsen ’bakom’ i vissa kontexter övergår i ett temporalt ’efter, senare i 

tiden’ är belagt även i andra språk (Heine & Kuteva 2002:52–53). 

(14) Epter thenne her dag. (1522, enl. SAOB, efter) 

Rumsliga och temporala betydelser tenderar vidare att grammatikaliseras till uttryck för logiska 

relationer, däribland kausalförhållanden (Heine & Kuteva 2002:291). Detta kan vi även se hos efter. I 

(15) visas exempel på en kontext där både den temporala och kausala tolkningen är möjlig. 

(15) Någon blyghet lådde ännu vid (flickan) .. efter Klostret. (Ågren Gellert 48, 1757, enl. SAOB, 

efter) 

Det temporala och kausala efter kunde också inleda bisatser (SAOB, efter tryckår 1917). Efter som 

subjunktion konkurrerade dock med konstruktioner där basala subjunktioner förstärkte den bisats-

inledande funktionen, däribland efter som, som tidigare även fungerade temporalt (SAOB, eftersom 

1918). Bland dessa nämner SAOB också bland annat efter att, efter det att, efter ty att, efter såsom och 

efter såsom att. 
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SAOB framhåller att hopskrivning av efter som har varit regel sedan senare hälften av 1700-talet när 

eftersom har använts kausalt. Även fast än började så småningom skrivas ihop till fastän. Denna 

process brukar kallas ”univerbation”, sammansmältande av två ord till ett. Andersson beskriver 

”univerbation” som 

a term commonly used for the fusion of two words into one, a process coinciding with the loss of 

semantic properties and/or phonetic reduction. (2014:159) 

Detta sammanfaller mer eller mindre med Lipkas syn på lexikalisering: 

[T]he phenomenon that a complex lexeme once coined tends to become a single complete lexical 

unit, a simple lexeme. […] Through this process it loses the character of a syntagma to a greater or 

lesser degree. (1990:95 enl. Hopper & Traugott 2003:134) 

”Univerbation” eller lexikalisering kan ofta förklaras av frekvens. Högfrekventa uttryck reduceras 

nämligen snabbare fonetiskt (Bybee 2006:5–6). SAOB:s första belägg för eftersom i kausal betydelse 

är daterat till 1626. Nästan 300 år senare, år 1918, är eftersom talspråkets vanligaste kausala subjunk-

tion jämte efter (SAOB, eftersom 1918). Sammansmältningen kan alltså antagligen förklaras av den 

höga frekvensen. 

Som Andersson och Lipka framhåller kan ”univerbation” eller lexikalisering resultera i att konstruk-

tionens semantiska innehåll försvagas (bleks) och att de två orden allt i mindre utsträckning uppfattas 

som en syntaktisk konstruktion. Den inre strukturen hos eftersom, preposition + subjunktion, kan alltså 

tänkas ha försvagats (eller reanalyserats helt) till följd av sammansmältningen. Detta skulle betyda att 

som inte längre bär upp den bisatsinledande funktionen ensam, utan att funktionen har tagits över av 

eftersom som en enhet. Därmed finns möjligheten att förstärka den bisatsinledande funktionen igen, 

vilket eftersom att visar. Utvecklingen, som illustreras i figur 1, kan beskrivas som en cykel, där 

konstruktionen försvagas och förstärks i omgångar. I efter som fungerar efter som kausal markör, och 

som uppbär den bisatsinledande funktionen. I eftersom försvagas sedan denna funktionsuppdelning för 

att återigen förstärkas genom tillägg av att i eftersom att. 

2.4 Analogi som drivkraft 

I förra avsnittet konstaterade vi att icke-basala ettordssubjunktioner kan förstärkas med separata 

subjunktionsmarkörer (basala subjunktioner) i svenskan och att detta tycks vara att:s funktion i 

eftersom att. I det här avsnittet resonerar jag kring vad som är drivkraften bakom detta och varför 

förstärkningen sker med just att. 

Fischer (2011) menar att analogi inte bara är en mekanism i språkförändring som generaliserar reana-

lysens strukturella förändringar, utan också en bakomliggande orsak till förändringen. Hon menar att 

både grammatikalisering och andra språkförändringsprocesser ofta kan förklaras i termer av analogi 

och frekvens. 

Figur 1. Översikt över utvecklingen från efter till eftersom att. 

efter  

prep.  

 

’rum’ 

efter  

prep./subjn 

 

’tid’ 

efter  

prep./subjn 

 

’orsak’ 

efter som  

kausal markör + subjn 

 

’orsak’ 

eftersom  

subjn 

 

’orsak’ 

eftersom att 

kausal markör + subjn 

’orsak’ 
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För att beskriva språkets strukturering i hjärnan använder Fischer termerna ”token” och ”token-set” 

(2011:286), där ett token står för ett språkligt tecken och token-set en uppsättning av betydelse- eller 

formmässigt liknande token. Om token-seten skriver Fischer: 

[S]ets are organized both semantically and structurally since each sign or token (because of its binary 

nature) is part of a formal (structural) as well as a semantic set. Thus, a change can take place first on 

a semantic token-level, which may cause this token to join another set, after which it may also take 

over some of the characteristics of this set, through the indexical link it has with a certain syntactic 

structure type. (Fischer 2007:142) 

Med detta som utgångspunkt kan man skissa på ett token-set som utgörs av alla kausala konnektiver, 

dit varje kausal subjunktion (varje token) är kopplad genom semantisk analogi. Om man ser till struk-

turen hos de token som ingår i token-setet, går de att dela in i tre grupper: ettordssubjunktioner (efter-

som, då, emedan, enär, alldenstund), basala som och flerordssubjunktioner med att (därför att, för att, 
på grund av att, tack vare att, genom att, för den skull att, beroende på att, med anledning av att, med 

tanke på att och bara för att). Vi ser att större delen av ettordssubjunktionerna är ålderdomliga. 

Emedan och enär förklaras ”främmande” för talspråket redan i SAOB 1918. I SO markeras allden-

stund som ålderdomligt och då som formellt. Dessa kan alltså ses som mer perifera medlemmar i 

token-setet. Även den basala subjunktionen som måste ses som en perifer medlem. De övriga subjunk-

tionerna (däribland de vanliga därför att, för att och på grund av att) är alla konstruktioner med att. 

Med andra ord är det många token i token-setet som kan påverka eftersom:s form genom semantisk 

analogi. Detta kan jämföras med det token-set bestående av koncessiva subjunktioner med förutsatt 

sann proposition som fastän är en del av. Även där är konstruktionerna med att mycket centrala (trots 

att, oaktat att, fast att kontra fast, ehuru, änskönt) och kan motivera analoga konstruktioner. 

Vi kan även beakta det större token-setet som eftersom (och fastän) tillhör, de icke-basala subjunk-

tionerna. Bland de icke-basala subjunktionerna är endast ett fåtal ettordssubjunktioner. SAG nämner 

bland annat ”eftersom, ehuru, emedan, fastän, huruvida, ifall, innan, medan, sedan, tills” (Konjn, 

subjn, infm. § 9, b). Bland övriga icke-basala subjunktioner består de flesta av förbindelser där det 

sista ledet är en basal subjunktion. Nya subjunktioner bildas som sagt också främst med att (SAG, 

Konj, subjn, infm. § 9). Att konstruktioner med att är ett viktigt mönster i detta token-set och kan 

påverka andra token genom analogi syns inte bara på eftersom att; som i (2)–(6) förekommer även 

flera av de andra ettordssubjunktionerna i konstruktioner med att i bruket. 

2.5 Sammanfattning 

Syftet med det här kapitlet var att reda ut vilken plats eftersom att har i det svenska språksystemet och 

vad som motiverar konstruktionen. Jag vill hävda att konstruktionen eftersom att följer ett utbrett 

mönster i svenskan, som är att icke-basala subjunktioner gärna konstrueras med basala subjunktioner. 

Som ett resultat av lexikalisering och ”univerbation” har den bisatsinledande funktionen i eftersom 

försvagats, och att förstärker denna. Jag föreslår också semantisk analogi som motivation bakom 

konstruktionen. Konstruktionen med att kan dock också motiveras av en funktionsuppdelning mellan 

eftersom och eftersom att. Detta undersöks närmare i kapitel 4.  
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3 Etablering 

Det här kapitlet handlar om hur etablerad konstruktionen eftersom att är. I det första avsnittet presen-

teras materialet och metoden. Sedan presenteras resultatet i tre avsnitt indelade efter vilken fråge-

ställning som besvaras. Frågeställningarna är: 

1. Hur etablerat är eftersom att? 

2. Skiljer sig bruket av eftersom att mellan informella och formella texttyper? 

3. Hur har bruket av eftersom att utvecklats över tid? 

3.1 Material och metod 
Den synkrona frekvensen har jag undersökt i tryckt press i Mediearkivet och genom korpussökningar i 

16 av Språkbankens korpusar. Dessa korpusar är: 

• Bloggmix 2010–2017 (7 separata korpusar) 

• Familjeliv: Hus & hem (2003–2017) 

• Flashback: Hem, bostad & familj (2003–2017) 

• GP 2008–2013 (6 separata korpusar). 

Jag har delat in korpusarna efter vilken stil de kan tänkas representera: blogg- och forumkorpusarna 

menar jag representerar informella texttyper och GP-korpusarna formella texttyper. Här går det inte att 

bortse från att det finns utrymme för stilvariation mellan olika bloggar, forumskribenter och till och 

med inom samma tidning. Jag antar dock att individuella skillnader jämnas ut i en större textsamling 

och att blogg- och forumtexterna och tidningstexterna därmed generellt sett är representativa för ett 

informellare språkbruk respektive ett formellare språkbruk. För att lyfta fram eventuell variation redo-

visar jag resultatet från varje enskild korpus för sig. 

Jag har valt att välja de specifika korpusarna ”Hus & hem” och ”Hem, bostad & familj” för att undvika 

fall av metaanvändning, som i (16), där eftersom att används i diskussioner om konstruktionen som 

sådan. 

(16) Nej, det beror inte alls på det. Om man säger att "eftersom att" är fel därför att "att" är 

infinitivmärke så måste samma resonemang även gälla "därför att". "eftersom att" är ju fel av 

en annan anledning eller hur? (Flashback: Vetenskap & humaniora) 

Den diakrona frekvensen har jag undersökt dels i Språkbankens Bloggmix-korpusar (1998–2017), dels 

i Mediearkivets korpus över tryckt press. Språkbanken och Mediearkivet har båda sina för- och 

nackdelar. 

Fördelen med Språkbanken är att korpusarna där är ordklasstaggade, vilket gör att man kan göra avan-

cerade sökningar. Dessa är användbara för att sortera bort träffar med föregående allt, som i (17), som 

faller utanför den här uppsatsens syfte, och eftersom att följt av infinitiv, som i (18). Dessutom finns 

uppgifter om antal token per korpus, vilket både kan användas för att räkna ut relativa frekvenser och 

för att tolka resultatet. Nackdelarna är att tillgången till daterat material är begränsad och att de äldre 

korpusarna är tämligen små. 

(17) Det kommer allt eftersom att ändras. 

(18) Det blir också något av en ordlek, eftersom att röra är något man gör med handen. 
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Fördelen med Mediearkivet är den stora tillgången till daterat material. Nackdelen är att avancerade 

sökfunktioner och uppgifter om korpusens storlek saknas helt. Detta har jag löst på följande vis: Jag 

har räknat ut differensen mellan resultatet från söksträngarna eftersom och ”eftersom att” för 

att få fram alla träffar med eftersom utan efterföljande att. Sedan har jag subtraherat resultaten med 

resultatet från ”allt eftersom(att)”. Den relativa frekvensen har jag ersatt med en enkel kvot 

där jag har räknar ut hur stor andel av alla eftersom (att) som utgörs av eftersom att. Med denna kvot 

kan jag mäta eftersom att:s utbredning i förhållande till eftersom. 

Ytterligare en komplikation är att man inte kan sortera bort infinitiv automatiskt i Mediearkivet. 

Lyckligtvis ter sig konstruktionen eftersom + infinitivmärke ovanlig i tryckt press. En sökning på 

”eftersom att” plus några vanliga verb i infinitiv (vara, bli, göra, ta, ha, få m.fl.) ger endast ett 

fåtal träffar, förhållandevis jämnt fördelade över tid. Därför antar jag att denna konstruktion inte torde 

påverka resultatet mer än marginellt. 

3.2 Hur etablerat är eftersom att? 
Nedan presenteras två korpusundersökningar2. I tabell 1 illustreras hur stor andel av alla eftersom som 

konstrueras med att i Bloggmix-korpusen och i tryckt press (Mediearkivet) mellan 2013 och 2017. 

Resultatet visar att den genomsnittliga andelen av eftersom att ligger på 4,23 % under dessa 5 år. I 

tabell 2 visas bruket fördelat på informella och formella texttyper. Sammanslaget har eftersom att en 

andel på 4,91 % i dessa korpusar. Med andra ord används eftersom oftast utan att. 

Det kan jämföras med två ord med alternativa stavsätt som är upptagna i SAOL. Det vardagliga 

varann utgjorde 1,51 % av alla varandra i tryckt media under 2017. Andelen femti av samtliga 

femti(o) i samma material ligger på 0,33 %.  

Man kan också jämföra eftersom (att) med andra kausala subjunktioner i tryckt media under 2017, till 

exempel det enligt SO (emedan, tryckår 2009) något formella emedan, på grund av att och tack vare 

att. Av dessa utgjorde eftersom 91,13 % och eftersom att 1,49 %. På grund av att låg på 5,50 %, 

medan tack vare att bara var lite vanligare än eftersom att, med 1,81 %. Emedan däremot var mycket 

ovanligare än eftersom att, med bara 0,07 %. Slutligen kan man jämföra med några andra subjunk-

tioner med optionellt att: fastän (att)-bruket utgjordes till 1,02 % av fastän att, och förrän att hade en 

motsvarande andel på 0,02 %. 

Resultatet visar att eftersom systematiskt konstrueras med att, men konstruktion utan att är klart 

vanligare.   

                                                      
2 Den första korpusundersökningen (tabell 1) fokuserar på etablering generellt under de fem senaste åren.  

Den andra korpusundersökningen (tabell 2) fokuserar på texttyper. De två undersökningarna 

kompletterar varandra förutom vad gäller Bloggmix 2013, som ingår i båda. 
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3.3 Skiljer sig bruket i olika texttyper? 

Tabell 2 visar bruket fördelat på informella och formella texttyper. I blogg- och forumtexterna konst-

rueras eftersom med att i 6,45 % av fallen. I tidningstexterna ligger motsvarande andel på 0,28 %. 

Resultatet som presenteras i tabell 1 visar att eftersom konstrueras med att i 4,23 % av fallen i infor-

mella texter (Bloggmix) och 1,19 % av fallen i formella texter (tryckt press). Detta visar att eftersom 
att är ovanligare än eftersom i både informella och formella texttyper. Samtidigt ger resultatet starka 

indikationer på att eftersom att är mer frekvent i informellare texttyper, där konstruktionen får sägas 

vara tämligen etablerad som alternativ till eftersom. 

Tabell 1. Andelen eftersom att i tryckt press och Bloggmix-korpusen under de fem senaste åren. 

År 
Andelen eftersom att 

i tryckt press 

Andelen eftersom att 

i Bloggmix 
Genomsnitt 

2017 1,61 % 4,82 % 3,21 % 

2016 1,27 % 6,76 % 4,01 % 

2015 1,26 % 7,78 % 4,52 % 

2014 0,96 % 9,34 % 5,15 % 

2013 0,86 % 7,69 % 4,27 % 

Genomsnitt: 1,19 % 7,28 % 4,23 % 

 

Tabell 2. Andelen eftersom att i 12 korpusar. De vänstra kolumnerna representerar informella texttyper 

(Bloggmix 2010–2013, Familjeliv och Flashback) och de högra kolumnerna formella texttyper (GP 2008–

2013). 

Korpus 

(informella texttyper) 
Andelen eftersom att 

Korpus 

(formella texttyper) 
Andelen eftersom att 

Bloggmix 2013 7,69 % GP 2013 0,45 % 

Bloggmix 2012 6,37 % GP 2012 0,23 % 

Bloggmix 2011 7,86 % GP 2011 0,28 % 

Bloggmix 2010 7,66 % GP 2010 0,23 % 

Familjeliv:  

Hus & hem 
2,58 % GP 2009 0,28 % 

Flashback: Hem, 

bostad & familj 
6,53 % GP 2008 0,25 % 

Genomsnitt: 6,45 % Genomsnitt: 0,28 % 
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Resultatet ligger helt i linje med Nilssons (2017) undersökning av bruket av eftersom att i 25 så 

kallade livsstilsbloggar. Nilsson finner att 11 av de 25 bloggarna använder eftersom att i någon 

utsträckning. Om sin metod skriver hon: 

”I de fall ett antal [förekomster av] konstruktionen har påträffats i några inlägg, anses bloggaren 

använda den men om däremot inga eftersom att har hittats anses bloggaren använda subjunktionen 

enligt norm.” (2017:6) 

Om dessa bloggare uteslutande använder eftersom att eller om subjunktionen används vid sidan av 

eftersom framkommer alltså inte. 

3.4 Hur har bruket av eftersom att utvecklats 

över tid? 

I figur 2 illustreras andelen eftersom att i bruket i Bloggmix-korpusen under 13 år, mellan 2005 och 

2017. (Se tabellen i bilaga 1 för exakta uppgifter om antal förekomster, andel eftersom att och relativ 

frekvens i 20 år, 1998–2017.) 

Korpusarna 1998–2004 är tämligen små, vilket gör att endast ett fåtal förekomster ger stora utslag i 

statistiken. I Bloggmix 2000 står samma bloggare för hälften av alla träffar (8 av 16), och av de övriga 

8 träffarna är 5 från samma inlägg. För att komma runt detta problem har jag räknat ihop dem. Sam-

manlagt utgör eftersom 2,52 % av det totala bruket mellan 1998 och 2004.  

Bruket ökar sedan markant 2005. Denna topp kan dock förklaras av att samma bloggare står för mer 

än hälften av träffarna (100 av 194). I jämförelse står den flitigaste eftersom att-brukaren bara för 16,5 

% av totalen 2016. Resultatet från 2017 är också tämligen osäkert, eftersom Bloggmix 2017-korpusen 

slutade uppdateras i slutet av februari samma år och därför är mycket liten. Dessa avvikelser till trots 

antyder trendlinjen, som visar ett glidande medelvärde med ett fönster på 5 år3, en uppåtgående trend. 

Figur 3 visar andelen eftersom att i tryckt press under 25 år. (Se tabellen i bilaga 2 för exakta upp-

gifter.) Här är trenden påfallande: Under 1990-talet utgör konstruktionen med att endast 0,03–0,08 % 

av det totala eftersom (att)-bruket. Redan 2001 har andelen dubblerats (0,16 %) för att sex år senare, 

2007, ha dubblerats igen (0,33 %). Tio år senare, 2017, utgör eftersom att 1,61 % av förekomsterna. 

Det är en ökning på nästan 5 300 % på 25 år. Resultatet är anmärkningsvärt tydligt: bruket av eftersom 

att har ökat i tryckt press under de senaste 25 åren. 

Sammantaget visar resultaten på att eftersom att har ökat i frekvens. Ökningen är mindre tydlig i 

bloggmaterialet, men den är desto tydligare i tryckt press. De förhållandevis höga andelarna eftersom 

att i bloggmaterialet kan tyda på att konstruktionen har varit vanligare i informella texter under en 

längre tid och att dessa alltså har lett språkförändringen. 

Möjligen kan ökningen kopplas till ålder. I Nilssons (2017) enkät uppgav 8 av 22 informanter att de 

använder eftersom att. Gruppen med informanter under 30 år rapporterade störst andel brukare, hela 

60 % (6 av 10). I gruppen över 30 år var det endast 17 % (2 av 12) som menade att de använder 

konstruktionen. Enkäten mäter upplevt bruk, så den tyder åtminstone på positivare attityder bland 

yngre språkbrukare. 

                                                      
3 Ett glidande medelvärde är ett medelvärde av alla värden i ett visst tidsintervall (ett fönster). 

Medelvärdet ändras när fönstret flyttas. 
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Figur 2. Andelen eftersom att i Bloggmix-korpusen under 13 år, 2005–2017. Trendlinjen är ett 

glidande medelvärde med ett fönster på 5 år. 

Figur 3. Andelen eftersom att i tryckt press under 25 år, 1993–2017. 
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4 Funktionsdifferentiering 

I det här kapitlet undersöker jag funktionen hos eftersom att. Det mest centrala i eftersom att:s 

funktion är att konstruktionen inleder kausala bisatser. Här fokuserar jag däremot på de funktions-

aspekter som kan tänkas skilja konstruktionen från eftersom och därför att. 

De vanligaste kausala subjunktionerna är eftersom och därför att (SAG, Bisatser § 118). SAG menar 

att dessa ofta är utbytbara, men att det finns en viss tendens till semantisk och syntaktisk differen-

tiering: 

Därför att föredras när 

• matrissatsens proposition är presupponerad, men inte bisatsens 

• bisatsen ensam utgör remat. 

Eftersom föredras när 

• matrissatsens proposition t.ex. är påstådd, förnekad eller oavgjord och bisatsens proposition är 

presupponerad 

• bisatsen utgör satsbas (av informationsstrukturella skäl) 

• bisatsen anger talarens skäl till ett antagande, ett omdöme eller en språkhandling. 

Även i SAOB (eftersom, tryckår 1918) anmärks att eftersom vanligen används ”för att framhålla det i 

orsakssatsen omtalade faktum ss. (redan) bekant l. allmänt erkänt”, det vill säga: bisatsens proposition 

är presupponerad. 

Bortsett från den sista punkten rör differentieringen satsernas informationsstruktur. Olika forskare 

handskas med begreppet informationsstruktur på olika sätt (för en mer uttömmande diskussion se 

Andréasson 2007:69ff). SAG menar att informationsstruktur är 

ett yttrandes struktur betraktad som sättet att ordna de informationsbärande enheterna lineärt och 

utmärka dem prosodiskt för att visa vad talaren vill säga (*remat) om något (*temat) och vad som 

behöver nämnas för att få det sagt (*bakgrund). (SAG 1:183) 

Till informationsstrukturen räknar SAG också det som förutsätts vara känt respektive nytt för 

lyssnaren. 

Jag avgränsar min analys till tre funktionsaspekter som relaterar till informationsstruktur och som 

framträder i funktionsdifferentieringen mellan eftersom och därför att. Dessa är fakticitet, infor-

mationstyngd och ledföljd. 

Utifrån detta preciserar jag frågeställningen (Vilken funktion fyller eftersom att i förhållande till 

eftersom och därför att?) ytterligare:  

1. Skiljer sig bisatser inledda av eftersom att från bisatser inledda av eftersom och därför att i fråga 

om matrissatsens och bisatsens fakticiteter? 

2. Skiljer sig bisatser inledda av eftersom att från bisatser inledda av eftersom och därför att i fråga 

om ledföljd, dvs. möjlighet till spetsställning och konstruktion med fa-sats? 

3. Skiljer sig bisatser inledda av eftersom att från bisatser inledda av eftersom och därför att i fråga 

om informationstyngd? 
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4.1 Material och metod 

Analysen bygger på totalt 300 excerpter med eftersom att, eftersom och därför att (100 excerpter per 

subjunktion). Den ena hälften av excerpterna har jag hämtat ur tidningstext, närmare bestämt Språk-

bankens korpusar GP 2010, 2011, 2012 och 2013, den andra ur bloggtext, Språkbankens korpusar 

Bloggmix 2016 och 2017. Jag har valt att inkludera både blogg- och tidningstext för att få ett bredare 

material, där både informell och formell svenska är representerad. Urvalet består av de hundra första 

träffarna med de nyaste korpusarna först. 

Den temporala subjunktionen allt eftersom (att), som i (19), faller utanför undersökningens syfte. 

Eftersom + infinitiv-märke, som i (20), räknar jag som eftersom trots den skenbara likheten med 

subjunktionen eftersom att. Motsvarande gäller adverbet därför + infinitivmärke. Uppenbara skrivfel, 

som i (21), och dubbletter har också gallrats4. 

(19) Enligt Kronofogdens utredning saknar föreningen helt ekonomiska tillgångar, vilket skulle 

innebära att skulden bara ökar allt eftersom att räntan tickar. (GP 2010) 

(20) Men det kan också vara jobbigt eftersom att vara en förebild ofta förknippas med att vara felfri 

och perfekt, vilket jag defintivt inte är.5 (GP 2012) 

(21) Det är ju omöjligt att komma ihåg alla roliga och fina saker som barnen har sagt genom åren, 

därför att jag väldigt glad att jag har bloggat. (Bloggmix 2016) 

4.1.1 Fakticitet 

Med fakticitet menas att talaren kan framställa propositioner som presupponerade, hävdade, förutsatt 

irreella eller neutrala (SAG 1:168). Satsfogningar med kausala subjunktioner uttrycker i typfallet tre 

propositioner: matrissatsens proposition, bisatskärnans proposition och propositionen hos kausal-

förhållandet dem emellan (SAG 4, bisatser § 119). I (22) presupponeras bisatsens proposition (här 

fetstilt). Skribenten tar alltså för givet att läsaren också håller propositionen för sann. I samma mening 

hävdas matrissatsen (här understruken). Skribenten vill informera eller övertyga läsaren om att propo-

sitionen är sann. Kausalförhållandets proposition styrs av den överordnade satsen, varför den alltid 

hävdas i deklarativa huvudsatser som inte är negerade eller modala (SAG ibid.). I (22) hävdas alltså 

förhållandet mellan skäl och konklusion. 

(22) Och eftersom regeringen är ansvarig för vad myndigheterna har för sig är det rimligt att 

regeringen har vissa möjligheter att flytta bort myndighetschefer som regeringen anser inte 

sköter uppdraget. (SvD 2018-05-03) 

Matrissatsens och bisatskärnans6 propositioner kan däremot vara antingen hävdade eller presuppone-

rade. Det gäller dock inte i rogativa, negerade deklarativa, konditionala eller modala huvudsatser, där 

bisatsens proposition även kan vara neutral (ibid.). Eftersom neutral fakticitet inte är relevant för 

tendensen till differentiering mellan eftersom och därför att och dessutom ytterligare försvårar använ-

dandet av fakticitet som analysbegrepp, har jag exkluderat fall av neutrala propositioner ur materialet. 

I en fakticitetsanalys är det nästan en förutsättning att ha tillgång till yttrandenas kontext. GP-

korpusarna stöder utökad kontext, men det gör tyvärr inte Bloggmix-korpusarna. Därför har jag i 

analysen av Bloggmix-excerpterna i många fall sökt upp de blogginlägg som excerpterna är tagna ur. 

                                                      
4 Materialet består av 300 excerpter efter gallringen. 

5 Alla excerpter är exakt återgivna. Eventuella stavfel, andra fel och budskapet saknar konsekvens för min 

analys. 

6 Med bisatskärna menar jag bisatsen exklusive bisatsinledare.  



 

17 

 

 

4.1.2 Ledföljd 

En menings ledföljd påverkas av både satsgrammatiska och textgrammatiska principer (Andréasson 

2007:35–36). I min analys fokuserar jag på två aspekter av ledföljden: dels bisatsernas interna ledföljd 

i fråga om ordningen mellan finit verb och satsadverbial, dels möjlighet till spetsställning. 

I en typisk bisats kommer det finita verbet sist i mittfältet, som i (23). När bisatsen hävdas, som i (24), 

kan den dock uppvisa fa-ordföljd7 (SAG, Bisatser § 119, not 2). I dessa fall kan subjunktionen 

betraktas som explanativ konjunktion och bisatsen som deklarativ huvudsats (ibid.). 

(23) Dörren var olåst när jag kom hem, eftersom du inte låste den i morse. 

(24) Dörren var olåst när jag kom hem, därför att du låste den inte i morse. 

Bisatser med fa-ordföljd kan dock inte stå som satsbas, av informationsstrukturella skäl (SAG, 

satsbaser § 2: a). Därför fungerar inte (25): 

(25) *Eftersom du låste inte dörren i morse, var den olåst när jag kom hem. 

4.1.3 Informationstyngd 

Informationstunga led kommer gärna sent i meningen (SAG 1:45), och de kan antas vara rematiska 

eller mer rematiska än tidigare led i satsen (Andréasson 2007:95). Ett leds tyngd kännetecknas av hur 

långt och/eller komplext det är (SAG, Satsens struktur § 13). Jag har valt att mäta informationstyngden 

i antal grafiska ord i bisatskärnorna. De inledande subjunktionerna är alltså inte medräknade. Ord-

grupper som även förekommer hopskrivna (enligt SAOL 14) har jag dock räknat som ett ord, till 

exempel i stället (istället) och i dag (idag). 

4.2 Analys av fakticitet 
Fakticitet visade det sig vara ett trubbigt analysverktyg. I många fall är propositionernas fakticitet svår 

att bestämma. Därför redovisar jag inga siffror här, utan för i stället ungefärliga kvantitativa resone-

mang utifrån de mönster som går att skönja i materialet. 

I materialet finns många exempel på matrissatser som hävdas i satsfogningar med eftersom att, som i 

(26) och (27). Detta drag tycks delas med eftersom, som i (28). 

(26) Jag hade kommit till en punkt där jag kände att jag hade koncentrerat mig lite för mycket på det 

handstickade och eftersom att det är så tidskrävande tog jag beslutet att pausa lite. 

(27) Jag kommer att få ta en extra sväng runt Stockholm, eftersom att luftrummet där är stängt i 

och med prinsessbröllopet, men det ska nog bara ta ett par minuter extra. 

(28) Det slår mot unga människor, eftersom drygt hälften av de 15–24-åringar som arbetar hade 

tidsbegränsad anställning 2012, skriver Dagens Nyheter. 

Ett fåtal excerpter, som (29), har matrissatser som vid en första anblick kan tolkas som presup-

ponerade, men vid en närmare granskning av kontexten (här kursiverad) visar det sig att de är 

hävdade. 

(29) vilken storlek har du på den nya tröjan från H&M? Jag tog en medium eftersom att jag ville 

att den skulle sitta slappt! 

                                                      
7 Här följer jag SAG:s terminologi, där fa-ordföljd innebär att det finita verbet kommer före 

mittfältsadverbial (ofta kallat huvudsatsordföljd) och af-ordföljd innebär att det finita verbet kommer 

efter mittfältsadverbial (ofta kallat bisatsordföljd). 
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I bisatskärnans proposition är fakticitetstypen svår att bestämma i de flesta excerpterna. Svårigheten 

att skilja på hävdad och presupponerad fakticitet tas även upp i SAG (bisatser § 14, 2.): 

I många textsammanhang utplånas den praktiska skillnaden mellan hävdad och presupponerad 

fakticitet. Om talaren förutsätter eller låtsas förutsätta en kunskap hos lyssnaren som denne inte har 

och markerar detta genom att använda en satstyp som [normalt är presupponerad], så tolkar lyssnaren 

ändå automatiskt satsen som ny information, dvs. precis som om satsen hade varit formellt hävdad. 

Att använda en presupponerad sats kan därför i många sammanhang vara ett praktiskt sätt att indirekt 

göra ett påstående. 

Sammantaget verkar fakticiteten i matrissatserna inledda av eftersom att och eftersom företrädesvis 

hävdas, medan bisatskärnornas propositioner varierar. 

I excerpterna med därför att är bilden en annan: Matrissatserna presupponeras ofta, som i  (30)–(31). 

(30) Polisinsatsen gjordes därför att en polis ansåg att Jörgen Johansson mådde dåligt och behövde 

hjälp. 

(31) Granskningsnämnden för Radio och TV har inlett ett samarbete med deras brittiska 

motsvarighet Ofcom med syfte att alkohol-reklamen till Sverige ska stoppas. Vi startade den 

här processen därför att TV-kanalerna smiter undan svensk lag och underminerar en del av vår 

ansvarsfulla alkoholpolitik, skriver Anna Carlstedt, IOGT-NTO. 

Det förekommer också matriser som endast består av anaforiska uttryck, som i (32). 

(32) Jag försöker ägna mycket tid åt självklarheter. Detta därför att självklarheter ofta är viktigheter 

som vi rätt och slätt glömt bort. 

Vad gäller bisatskärnorna är det återigen svårt att avgöra om de hävdas eller presupponeras. Jämfört 

med eftersom (att)-excerpterna uppvisar bisatskärnorna dock oftare otvetydigt hävdade propositioner, 

som i (33). 

(33) Polisinsatsen gjordes därför att en polis ansåg att Jörgen Johansson mådde dåligt och behövde 

hjälp. 

Endast en excerpt har en tydligt presupponerad bisatskärna, (34). Denna excerpt är dessutom 

spetsställd, vilket är mycket otypiskt för bisatser med därför att. 

(34) De tjuter inte för nöjes skull. Och just därför att rädsla inte är någon bra drivkraft, ber jag 

denna dag om modet att inse det jag redan vet. Och omsätta det i handling. 

Sammantaget verkar alltså matrissatsens proposition presupponeras oftare hos därför att än hos både 

eftersom och eftersom att. Fakticiteten i bisatskärnas proposition varierar hos alla tre subjunktioner, 

men hävdas oftare och tydligare hos därför att. 

4.2.1 Tema, rema och bakgrund 

I de bisatskärnor där det är svårt att avgöra om propositionen hävdas eller presupponeras framträder ett 

annat informationsstrukturellt mönster. 

I (35) visas exempel på en bisatskärna som skulle kunna vara presupponerad, men om den utgör ny 

information för lyssnaren, kommer hen ändå att tolka den som hävdad. Bisatsen kan här ses som en 

form av bakgrundsupplysning (SAG kallar detta bakgrund, medan Andréasson 2007 använder termen 

grund), där talaren anger skälet till sitt antagande i matrissatsen. Detsamma gäller bisatsen med 

eftersom i (36), som troligen presupponeras men också kan tolkas som hävdad av lyssnaren. Även här 

kan bisatsens mer eller mindre betraktas som bakgrund. 
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(35) Jag trodde att Samuel skulle somna på vägen hem i vagnen eftersom att klockan närmade sig 

11:30. 

(36) Afghanistans president förbjuder landets styrkor att be om flygunderstöd i bostadsområden 

eftersom många civila dödas. 

Bisatsen med eftersom att i (37) tolkar jag däremot som hävdad. Bisatsen kan inte heller beskrivas 

som bakgrund, som i (35) och (36). Bland bisatskärnorna inledda av eftersom finns flera liknande fall, 

till exempel (38). 

(37) Man behöver inte gnugga eftersom att vattnet funkar som en magnet på orenheter. 

(38) – Det är väldigt enkelt eftersom de inte har rätt att ta av dig alla kläder och titta överallt. 

Man kunde stoppa det i kalsongerna. 

Bisatsernas propositioner verkar hos både eftersom och eftersom att kunna utgöra antingen bakgrunds-

information eller mer rematisk information, men bisatsens proposition tycks aldrig vara mer rematisk 

än matrissatsens proposition. Detta ser ut att vara gemensamt för bisatskärnor inledda av eftersom att 

och eftersom. 

Resultatet ger stöd åt den tendens till differentiering mellan eftersom och därför att som SAG 

beskriver. Resultatet tyder också på att tendensen även gäller eftersom att. Satsfogningar med eftersom 
att tycks inte skilja sig från eftersom vad gäller fakticitet, men däremot från därför att. Den stora 

skiljelinjen verkar dock vara att bisatsens proposition i många fall tycks vara den mest rematiska delen 

av hela meningen i satsfogningar med därför att, men inte i satsfogningar med eftersom att och 

eftersom. 

4.3 Analys av ledföljd 

Excerpternas informationsstruktur har jag analyserat utifrån möjlighet till spetsställning av bisatsen 

och ledföljd i bisatskärnan. 

I materialet förekommer eftersom att i spetsställning i nästan ett av fem fall (18 av 100 excerpter), 

exempelvis i (39) och (40). Eftersom står spetsställt i nästan vart tredje fall (30 av 100 excerpter). 

Eftersom att verkar alltså, i likhet med eftersom, tillåta spetsställning. Därför att däremot förekommer 

endast spetsställt en gång. Se (34) i förra avsnittet. Detta visar att eftersom att sällar sig till eftersom 

vad gäller spetsställning och att bisatser med eftersom att inte förmedlar information av samma status 

som de bisatser med därför att som placeras senare i satsen av informationsstrukturella skäl (jfr SAG, 

Bisatser § 120). 

(39) Och eftersom att alla runt oss var så mycket äldre så föll det sig naturligt att vi började prata 

med varandra. 

(40) Har idag tillsammans med Mercy och turistat i Gamla Stan och promenerat omkring i kylan, 

eftersom att jag ändå är ganska ny här trots allt så var det kul att upptäcka nya saker! 

Eftersom att inleder som väntat fler af-satser än fa-satser i materialet. I 72 av de 100 excerpterna 

inleder dock subjektet satsen, och mittfältsadverbial som avslöjar ledföljden saknas, men 27 excerpter 

uppvisar otvetydig af-ordföljd. En excerpt har fa-ordföljd, (41), och den har dessutom en tydligt 

hävdad proposition i bisatskärnan. I dessa fall menar SAG att bland annat därför att kan analyseras 

som huvudsats med explanativ konjunktion (SAG, Konjn, subjn, infm. §2 d). Samma analys verkar 

rimlig även för eftersom att i (41).  

(41) Vi borde ha plastat in alla hyllor eftersom att hantverkarna stod delvis inne i garaget och 

sågade brädor osv. 
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Eftersom inleder 22 af-satser, 4 fa-satser och 74 satser av icke bestämbar typ. Även fa-satserna med 

eftersom torde kunna analyseras som huvudsatser med explanativ konjunktion, till exempel (42). 

(42) Så jag ringde imorse och frågade om det var ok att komma eftersom jag stod redan och stekte 

massor med fluffiga pannkakor haha! 

Därför att inleder 29 af-satser, 9 fa-satser och 62 satser av icke bestämbar typ. 

Alla tre subjunktioner verkar kunna inleda såväl af-satser som fa-satser. Fa-satser tycks vara vanligast 

efter därför att. Resultatet antyder att eftersom att inte konstrueras med fa-satser lika ofta som därför 

att. Eftersom inleder överraskande många fa-satser. Möjligen skulle ett större material ge en annan 

bild. Med tanke på att ingen skillnad kunde påvisas mellan eftersom att och eftersom i fakticitets-

analysen, verkar det dock föga troligt att eftersom att skulle ha mer begränsade möjligheter att inleda 

fa-satser än eftersom. Detta går det dock inte att dra någon slutsats om utifrån mitt begränsade 

material. 

4.4 Analys av informationstyngd 

Bisatskärnornas informationstyngd har jag mätt i antal grafiska ord. Det genomsnittliga antalet ord för 

bisatskärnorna inledda av eftersom att, eftersom respektive därför att redovisas i tabell 3. 

 

Sammanlagt visar det sig att eftersom att inleder bisatskärnor med i genomsnitt färre ord (7,7) än både 

eftersom (8,8) och därför att (12,4). Skillnaden mellan eftersom att och eftersom är dock försumbar. I 

excerpterna från Bloggmix inleder därför att nästan dubbelt så långa bisatser som eftersom att. Denna 

skillnad är mindre i GP-korpusen. 

Alla tre subjunktionerna inleder både mycket korta och mycket långa bisatser i materialet. Därför att 
utmärker sig dock på så sätt att bisatskärnan ofta är mycket lång i relation till matrisen (jfr SAG 

Bisatser § 120), som i många fall är en (presupponerad) upprepning av tidigare information. Se till 

exempel excerpterna (43)–(46). 

(43) Granskningsnämnden för Radio och TV har inlett ett samarbete med deras brittiska 

motsvarighet Ofcom med syfte att alkohol-reklamen till Sverige ska stoppas. Vi startade den här 

processen därför att TV-kanalerna smiter undan svensk lag och underminerar en del av vår 

ansvarsfulla alkoholpolitik, skriver Anna Carlstedt, IOGT-NTO. 

(44) Nu har jag gjort något som normalt sett är opassande. Jag har sänt mejl direkt till alla, ordinarie 

och ersättare, i Vänsterpartiets styrelse. Opassande därför att normalt skickar man till 

ordföranden som sedan avgör om det ska vidare. 

(45) Och det sker därför att inga politiker törs säga högt vilken väg som EU måste välja idag. 

(46) Jag försöker ägna mycket tid åt självklarheter. Detta därför att självklarheter ofta är viktigheter 

som vi rätt och slätt glömt bort. 

Tabell 3. Genomsnittligt antal ord i bisatskärnorna inledda med eftersom att, eftersom respektive därför att. 

Korpus eftersom att eftersom därför att 

Bloggmix 7,6 9,9 14,2 

GP 7,9 7,6 10,6 

Genomsnitt 7,7 8,8 12,4 
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Därför att förekommer också tämligen ofta i olika samordningar, som i (47). Eftersom att samordnas 

endast en gång och då tillsammans med eftersom, i (48). 

(47) Jag brukar kolla in Jan-Erik Ander’s teckningar, inte därför att han i normalfallet har rätt i sin 

kritik av landets politiker, utan mer för att han emellanåt lyckas fånga den aktuella stämningen 

i landet precis på pricken. 

(48) Men eftersom åklagaren anser att 23-åringens berättelse är förhållandevis trovärdig, och 

eftersom att han är enda vittnet, ändrades misstanken mot honom till grovt vållande. 

Samordningen i (48) är intressant, eftersom den kombinerar eftersom och eftersom att. Detta torde 

vara ett tecken på att skribenten uppfattar att de fyller samma eller en liknande funktion. I jämförelse 

samordnas därför att inte med eftersom (att) utan med (där)för att, som i (47). 

Resultatet visar att bisatser inledda med eftersom att och eftersom inte verkar skilja sig åt vad gäller 

informationstyngd. Därför att däremot verkar ofta inleda något tyngre bisatser, precis som SAG 

framhåller (Bisatser § 120). 

Denna skillnad hade nog kunnat illustreras bättre genom att mäta informationstyngden i bisatsen i 

förhållande till matrissatsen. 

4.5 Sammanfattning 

Syftet med det här kapitlet var att undersöka om eftersom att:s funktion i förhållande till eftersom och 

därför att. Detta gjordes utifrån tendens till differentiering som finns mellan eftersom och därför att, 

som går att relatera till informationsstrukturella principer. 

Fakticiteten hos bisatsernas propositioner visade svår att avgöra i många fall, trots tillgång till utökad 

kontext. Det framgick dock att matrissatserna ofta hävdas vid eftersom att och eftersom, medan de ofta 

presupponeras vid därför att. Därför att förekommer dessutom med korta anaforiska uttryck i matri-

sen. Vidare visade sig fa-sats vara vanligare vid därför att än vid både eftersom att och eftersom. 

Eftersom inleder också något fler fa-satser än eftersom att. Vad gäller informationstyngd visade 

analysen att därför att inleder de tyngsta bisatserna, följt av eftersom och eftersom att. Skillnaden 

mellan eftersom och eftersom att är dock till synes marginell. Både eftersom att och eftersom kan 

spetsställas. I materialet var spetsställning vanligare med eftersom, men det är svårt att dra någon 

slutsats av det. Därför att förekom bara spetsställt en gång i materialet. SAG menar också att bisatser 

med därför att vanligtvis inte spetsställs (Satsbaser, § 2). 

En generell tendens är att eftersom och eftersom att inleder bisatser som är mindre rematiska än 

matrisen. Därför att däremot inleder ofta bisatser som är mer rematiska än matrisen. Eftersom att:s 

informationsstrukturella egenskaper verkar bara marginellt skilja sig från eftersom, medan skillnaden 

mot därför att är större. 

Resultatet ger stöd åt den tendens till differentiering mellan eftersom och därför att som SAG 
beskriver. Resultatet tyder också på att tendensen även gäller eftersom att, som i stort ser ut att 

användas som eftersom.  



 

22 

 

 

5 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka konstruktionen eftersom att inom en språkvårdsram. 

I kapitel 2 behandlade jag den första frågeställningen: 

1. Vad är eftersom att:s plats i det svenska språksystemet och vad motiverar konstruktionen? 

Jag kom fram till att eftersom att kan ses som en konstruktion bestående av en kausal markör och en 

basal subjunktion. SAG beskriver denna struktur, formord + basal subjunktion, som utbredd i svens-

kan. Även Falk (2010) menar att de flesta bisatstyper nog kan spåras till konstruktioner med basala 

subjunktioner. Jag visade också på att subjunktioner inte bara kan föras tillbaka på dessa konstruk-

tioner, utan att det också är ett återkommande mönster att subjunktioner gärna tar en separat subjunk-

tionsmarkör i svenskan. Denna funktion, som i efter som fylldes av som, försvagades i och med 

sammansmältningen till eftersom. Detta öppnade för en ny, förstärkande subjunktionsmarkör. Jag 

framhöll också att eftersom tillhör flera token-set (kausala subjunktioner och subjunktioner i allmän-

het), i vilka konstruktion med att är ett starkt mönster, och jag föreslog därför semantisk analogi som 

en trolig drivkraft.  

Former som sam och summit ersätts ibland av former som är analogiskt bildade efter mer produktiva 

mönster (simmade, simmat). Om en ny form är en analogibildning, är den formad efter språkbrukarens 

inre grammatik, och om denna delas av många språkbrukare kan det i längden vara fåfängt för språk-

vårdare att förorda en annan form. 

Eftersom att följer ett mer generellt mönster som innebär att subjunktioner gärna konstrueras med en 

tydlig subjunktionsmarkör. För en del språkbrukare verkar eftersom bara fungera som en kausal 

markör, som måste konstrueras med en subjunktion för att kunna inleda en bisats. Denna konstruktion 

kan alltså inte avfärdas som en dubbelsubjunktion som bryter mot språksystemet. 

I kapitel 3 undersökte jag eftersom att:s etablering genom korpussökningar. Frågeställningarna var: 

2. Hur etablerat är eftersom att? 

3. Skiljer sig bruket av eftersom att mellan informella och formella texter? 

4. Hur har bruket av eftersom att utvecklats över tid? 

Undersökningen visade att eftersom att har fäste i bruket, men att konstruktionen fortfarande är 

ovanlig i jämförelse med eftersom. Eftersom att står dock för en större andel av hela eftersom (att)-

bruket än vad de svagare varianterna gör hos konkurrerande uttryck såsom femti(o) och varan(n/dra), 

där bägge varianter accepteras – om än med olika stilvärde. Det visade sig också att eftersom att är 

vanligare i informella texter än i formella texter. Ökningen över tid syntes dock tydligast i formella 

texter. Den begränsade tillgången till daterat material gjorde undersökningen av informella texter 

osäkrare, och därför var trenden här inte lika tydlig. Avsaknaden av en tydlig utvecklingstrend kan 

också tyda på konstruktionen har varit vanligare i informella texter under en längre tid. 

Att det finns en tydlig trend mot ökat bruk av eftersom att antyder att det finns två konkurrerande 

normföreställningar, som eventuellt kan kopplas till ålder. En åldersbaserad uppdelning talar också 

Nilssons (2017) studie för, vars resultat antyder att en del yngre språkbrukare uppfattar eftersom att 

som formellt skriftspråk. Språkriktighetsboken (2011:24) menar också att uttryckssätt med tydligt 

uppåtgående trender brukar ha framtiden för sig. Än så länge är dock eftersom den förhärskande 

varianten, i synnerhet i neutral sakprosa. 

I kapitel 4 analyserade jag excerpter med eftersom att, eftersom och därför att. Frågeställningen var: 
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5. Vilken funktion fyller eftersom att i förhållande till eftersom och därför att? 

Jag analyserade eftersom att:s funktion i förhållande till eftersom och därför att utifrån tre funktions-

aspekter relaterade till informationsstruktur. Mer specifikt undersökte jag fakticiteten hos matris-

satsernas och bisatsernas propositioner, bisatskärnornas informationstyngd och möjlighet till fa-

ordföljd och spetsställning. 

Fakticitet visade sig vara tämligen trubbigt som analysverktyg. Trots tillgång till kontexten var det ofta 

svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan hävdade och presupponerade propositioner. Denna svårighet är 

emellertid redan känd. SAG skriver: ”I många textsammanhang utplånas den praktiska skillnaden 

mellan hävdad och presupponerad fakticitet” (Bisatser, § 14, 2). Detta hinder gjorde det också svårt att 

föra några kvantitativa resonemang. 

Undersökningen visade att tendensen till funktionsdifferentiering gentemot därför att även verkar 

gälla för eftersom att. Om man placerar de tre subjunktionerna på en skala, ser eftersom att ut att 

inleda mindre rematiska satser än eftersom, mätt i möjlighet till fa-ordföljd och informationstyngd. 
Denna tendens återspeglas däremot inte i andelen spetsställda bisatser. Denna undersökning är dock 

för begränsad för att kunna säga något om detta. Vi kan endast konstatera att konstruktionen med att 

inte tycks påverka dessa aspekter av subjunktionens funktion i någon större utsträckning. Eftersom att 

verkar alltså inte skilja sig nämnvärt från eftersom vad gäller dessa aspekter, utan kan snarast ses som 

en formvariant. Undersökningen säger däremot ingenting om eventuella andra funktionsdifferen-

tieringar. En funktionsuppdelning mellan eftersom och eftersom att hade varit ett starkt argument för 

att inte avråda från eftersom att. Någon sådan verkar dock inte föreligga. 

Vad gäller den kommunikativa funktionen hos eftersom att är konstruktionen knappast vare sig svår 

att producera, tolka eller lära in. Nilssons (2017) undersökning visar dock att många språkbrukare har 

negativa uppfattningar om eftersom att. Detta är dock inte skäl nog att avråda från konstruktionen, 

utan ger snarare anledning till att upplysa språkbrukare om att dessa uppfattningar finns och att man 

behöver ta hänsyn till det kommunikativa sammanhanget. 

Sammantaget är eftersom att en konstruktion på uppgång i svenskan. Den används framför allt i 

informella texttyper, av allt att döma i samma funktion som eftersom, men förekommer också i 

formellare texttyper. Konstruktionen motiveras av analogi; den följer starka mönster bland svenskans 

subjunktioner i allmänhet och kausala subjunktioner i synnerhet. Både språkbrukare och norm-

auktoriteter uttrycker negativa uppfattningar om eftersom att, men i övrigt tycks inte konstruktionen 

medföra några kommunikativa problem. I neutral sakprosa är eftersom det stilistiskt neutrala alter-

nativet, men detta utgör inget hinder mot att använda eftersom att, särskilt i informella texter. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Förekomster av eftersom och eftersom att i Bloggmix-korpusen under 20 år, 1998–2017, 

andelen eftersom att och relativ frekvens av eftersom att. 

År eftersom eftersom att 
Andelen eftersom 

att 

Relativ frekvens av 

eftersom att 

2017 1 027 52 4,82 % 31,1 

2016 10 063 729 6,76 % 41,2 

2015 14 818 1 250 7,78 % 44,9 

2014 21 444 2 209 9,34 % 55 

2013 35 249 2 935 7,69 % 47,3 

2012 46 776 3 180 6,37 % 39,7 

2011 60 266 5 144 7,86 % 51,1 

2010 59 510 4 940 7,66 % 50,7 

2009 46 494 3 078 6,21 % 41 

2008 27 127 1 686 5,85 % 38,6 

2007 11 485 490 4,09 % 25,7 

2006 4 676 142 2,95 % 17,5 

2005 2 285 194 7,83 % 40,4 

2004 309 2 0,64 % 3,1 

2003 180 1 0,55 % 3,7 

2002 124 7 5,34 % 28,8 

2001 165 6 3,51 % 18,4 

2000 116 16 12,12 % 84,8 

1999 364 1 0,27 % 1,7 

1998 18 0 0,00 % 0 
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Bilaga 2 

 

År eftersom eftersom att Andelen eftersom att 

2017 293 405 4 794 1,61 % 

2016 285 723 3 626 1,27 % 

2015 285 042 3 626 1,26 % 

2014 295 425 2 855 0,96 % 

2013 307 504 2 658 0,86 % 

2012 301 327 1 985 0,65 % 

2011 298 780 1 958 0,65 % 

2010 275 746 1 737 0,63 % 

2009 226 440 1 338 0,59 % 

2008 194 039 757 0,39 % 

2007 128 172 426 0,33 % 

2006 109 860 250 0,23 % 

2005 101 255 217 0,21 % 

2004 91 496 142 0,15 % 

2003 97 215 234 0,24 % 

2002 95 467 145 0,15 % 

2001 91 425 142 0,16 % 

2000 83 615 61 0,07 % 

1999 65 598 51 0,08 % 

1998 53 404 37 0,07 % 

1997 47 116 33 0,07 % 

1996 42 204 17 0,04 % 

1995 41 781 11 0,03 % 

1994 22 231 6 0,03 % 

1993 13 876 4 0,03 % 

 

Bilaga 2. Förekomster av eftersom och eftersom att i tryckt press under 25 år, 1993–2017. Den sista kolumnen 

visar andelen eftersom att i procent. 
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