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Abstract 

Bylin, Maria. 2013. Aspektuella hjälpverb i svenskan. (Aspectual auxiliaries 
in Swedish.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
Scandinavian Philology. New Series 58. 204 sidor. 

This thesis tells the tales of auxiliation in Swedish. It describes how the 
auxiliary features of the aspectual auxiliaries bruka ‘use to’, tendera ‘tend 
to’, börja ‘begin, start’, fortsätta ‘continue’, sluta ‘stop, cease’ och hota 
‘threaten’ evolve, as seen in a text corpora covering the 11th to the 21st 

century.  
A grammaticalization perspective is employed, which not unexpectedly 

has implications for the way data is interpreted and presented, but also less 
expectedly for how the method is understood and applied. The method 
consists of Swedish auxiliary tests, designed to reveal auxiliary features. The 
discussion of their validity involves auxiliation theory as well as a more 
general theoretical discussion of how the category and the function of 
auxiliaries have been conceived. The main point made is that a valid test 
should have an explicit link to auxiliary function. Establishing the nature of 
such a link, however, is no trivial matter and so the plausibility of the link 
turns out to be the main factor in judging the validity of auxiliary tests.  

In the early stages of the auxiliation processes, action nominals were often 
used as complements of the verbs under study. Later on these verbs started 
taking infinitive complements, lost their semantic restrictions on their sub-
jects and started occurring in a type of passive construction where the 
nonfinite verb carries the semantic relationship to the arguments of the 
clause. The occurrence in this type of passive construction is perceived as 
the most plausible indication of auxiliary function available for subject 
raising auxiliaries, since the auxiliary and the nonfinite verb in these clauses 
do function together as one single predicate.  

The evolution of these aspectual auxiliaries essentially follows the pre-
dictions made by auxiliation theory. That said, they all show individual 
deviations from those predictions, depending on such factors as their seman-
tics, their source construction and during which period in the history of 
Swedish their auxiliation took place. 

Keywords: grammaticalization, auxiliation, aspect, Swedish, auxiliaries, 
infinitives, syntactic tests, layering. 
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Förord 

Att skriva en avhandling om aspektuella hjälpverb är mycket roligare än folk 
i allmänhet tror. Man lär sig också så mycket mer än ens avhandlingstitel 
låter förstå, vilket har ett direkt samband med det antal problem man måste 
hantera. Min skarphjärnade och varmhjärtade huvudhandledare Cecilia Falk 
har i ord och handling stöttat mig från de första osäkra idéerna till den fär-
diga avhandlingen. Med stor lyhördhet och beundransvärd tilltro till forsk-
ningsprocessen har hon låtit mig finna mina egna vägar, och med osvikligt 
tålamod har hon läst och kommenterat utkast efter utkast, ifrågasatt och dis-
kuterat, undrat och uppmuntrat.  

Min vetenskapligt och pedagogiskt begåvade bihandledare Jan Svanlund 
har med välgörande grundskepticism och säkert omdöme vänligt och enga-
gerat diskuterat allt jag kommit dragande med. Hans kommentarer på mina 
utkast har varit många, genomtänkta, kärnfulla och konstruktiva, och jag 
uppskattar dem också därefter.  

En varm och lagom tillbakalutad handledningsstil förenar Cia och Janne. 
Annars tycker de olika om det mesta, vilket är mycket praktiskt för en dokto-
rand som då kan välja vilka råd hon vill följa.  

Ida Larsson läste manuset inför den stora omstrukturerande slutspurten, 
och var generös med råd och uppslag som hjälpte mig att förändra helheten 
avsevärt till det bättre. För betydelsefulla kommentarer i de stora frågorna 
tackar jag också varmt min trognaste vän Lisa Rudebeck, som läste i senare 
skeden. Henrik Rosenkvist gav mig en genomarbetad och konstruktiv skugg-
opposition, vilket fick mig att se hur avhandlingen bäst kunde förbättras i 
slutskedet. Till sist bidrog även Staffan Hellberg med goda kommentarer på 
centrala delar, och slöt på så sätt en cirkel, eftersom han en gång stärkte 
mina ambitioner att söka till forskarutbildningen genom att humma något 
som jag tolkade som uppmuntran. 

När Johanna Prytz började som doktorand blev verbfrasfikor ett väkom-
met inslag i mitt arbete, och jag tackar särskilt för läsning och diskussioner 
om objekt och transitivitet. Det (nu inte så) hemliga doktorandseminariet 
läste och diskuterade avsnitten om habitualitet, som därigenom förtydligades 
– eller i vart fall förkortades. Överhuvudtaget blev alla ni som på seminarier 
och kollokvier ställde en fråga här och gav en idé där, med tiden en stor 
hjälp.  

För korrekturläsning och sifferkontroll tackar jag mina doktorandkollegor 
Linnea Hanell, Ingrid Lennartsson-Hokkanen, Martin Persson (som också 
särskilt tackas för morfologiska insatser), Theresia Pettersson, Johanna Prytz 
och Lisa Rudebeck. Tack också till världens bäste storebror Martin Bylin för 



hjälp med excell. Tack till formgivare Lars Paulsrud för de vackra och peda-
gogiska figurerna. Tack Pia Nordin, som redigerat. Och tack till min allra 
käraste Jon för allt – vilket inkluderar synnerligen uppriktig stilistisk råd-
givning.  

Institutionen för nordiska språk, som nu blivit Institutionen för svenska 
och flerspråkighet, har varit en fin miljö att skriva avhandling i. Anställnings-
beslut, fruktkorg och semestertillägg gör livet som doktorand tryggt och 
behagligt, och många sympatiska kollegor gör vardagen lättare. Jag vet ock-
så att många försökt underlätta det praktiska och administrativa för mig när 
livet varit tufft. Tack för det, särskilt till Eva Engfeldt, Gunlög Sundberg och 
Judith Chrystal. 

En mer opersonlig, men icke desto mindre uppriktig, tacksamhet känner 
jag mot alla som arbetat för och med att göra texter tillgängliga så att jag 
kunnat söka igenom dem: Fornsvenska textbanken, Litteraturbanken, SAOB, 
Språkbanken, Svensk Dramadialog. SAOB:s och KB:s personal har sedan 
hjälpt mig att finna de mer kryptiska källhänvisningarna. Jag vill också tacka 
SAOB:s redaktion för att de tog emot en ganska nybliven och förvirrad dok-
torand vintern 2007. Det är länge sedan nu, och det är skönt att äntligen få 
sätta nya mål. 

Min älskade familj – den lilla och den stora. 

Stockholm i april 2013 
Maria Bylin 
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1 Inledning  

hjälpverb, verb som (i en viss betydelse) vanligtvis har en annan verbfras 
eller participfras som obligatorisk och enda *bundna bestämning, t.ex.: har 
skrivit, blev skriven, kan skriva, lär skriva. (SAG 1:178) 

1.1 Syfte och bakgrund 
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur svenska aspektuella hjälp-
verb får hjälpverbsegenskaper. För det behövs historiskt material, och de 
moderna aspektuella hjälpverben har i de flesta fall börjat användas som så-
dana först under nysvensk tid, en period som det finns relativt många skrift-
liga källor från. Därmed finns det också möjligheter att hitta belägg från 
deras tidiga utveckling. Detta till skillnad från de modala och temporala 
hjälpverben, varav många har använts som hjälpverb i svenskan under myc-
ket längre tid, vilket gör att deras tidigaste hjälpverbshistoria oftast måste 
rekonstrueras i brist på belägg. 

De svenska aspektuella hjälpverbskandidater som studeras i denna av-
handling är  

 bruka 
 tendera 
 börja  
 fortsätta 
 sluta 
 hota. 

Förutom börja har alla dessa verb börjat användas som hjälpverb under 
1600-talet eller senare. Detta är alltså en studie av de tidiga faserna i hjälp-
verbiseringsprocessen, och därmed är det också en studie i gränslandet 
mellan kategorin verb och kategorin hjälpverb. Hjälpverbskategorin är en 
svåravgränsad grammatisk kategori eftersom hjälpverb i stor utsträckning 
fungerar som verb, men semantiskt kan fylla samma funktion som verbböj-
ningsaffix brukar göra. Försöken att avgränsa den har genererat en uppsätt-
ning test av egenskaper som uppfattats som typiska för hjälpverb och som 
antas ha uppstått genom grammatikalisering. Dessa test utgör metoden i av-
handlingen, på så sätt att jag tillämpar dem på det historiska materialet för att 
se om, när och hur hjälpverbskandidaterna får dessa egenskaper.  

Det är dock ingen nyhet att syntaktiska test ofta ger svårtolkade eller 
sinsemellan motstridiga utslag, och det gäller även hjälpverbstest. Frågan är 
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varför det är så, vilket grammatikaliseringsforskningen till viss del kan svara 
på. Den har under de senaste decennierna tecknat en allt tydligare bild av 
hjälpverbiseringsprocessen, och med den ökade kunskapen har man alltmer 
betonat att de generaliserade utvecklinglinjerna är just generaliseringar, medan 
varje enskild hjälpverbskandidat har sin egen, unika historia. Och om hjälp-
verb har olikartade historier kan man föreställa sig att de kan reagera annor-
lunda på de generella hjälpverbstesten. En stor del av avhandlingen ägnas 
därför åt att diskutera i vilken mån dessa test indikerar att hjälpverbsegen-
skaper kommit till, och i vilken mån de indikerar att huvudverbsegenskaper 
fallit ifrån eller aldrig funnits där. Metoddiskussionen som löper genom hela 
avhandlingen syftar alltså till att uppdatera testen utifrån den ökade kun-
skapen om hjälpverbisering.  

Att undersöka hur hjälpverb blir till leder också in i en större teoretisk 
diskussion, som ytterst handlar om att svara på frågan: Vad är ett hjälpverb? 
Den frågan får inget definitivt svar i denna avhandling heller, men studien av 
hjälpverbsegenskapers uppkomst och deras förhållande till hjälpverbstest ger 
ett nytt och intressant perspektiv på problemet. 

Sammanfattningsvis är alltså syftet med avhandlingen att undersöka hur 
hjälpverb får sina hjälpverbsegenskaper. Detta syfte ska avhandlingen upp-
fylla genom att empiriskt kartlägga hjälpverbiseringsprocessen hos sex aspek-
tuella hjälpverbskandidater med hjälp av svenska hjälpverbstest, och utifrån 
den empiriska bilden diskuteras i vilken mån dessa test indikerar egenskaper 
som uppstått i hjälpverbiseringsprocessen. På ett mer övergripande plan be-
lyser resultaten gränslandet mellan kategorierna verb och hjälpverb i sven-
skan, och bidrar därigenom till diskussionen om hur vi ska definiera och 
identifiera hjälpverb. 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Denna avhandling använder sig främst av grammatikaliseringsteori, mer spe-
cifikt hjälpverbiseringsteori. Det har diskuterats om grammatikaliseringsteori 
alls borde benämnas teori, eftersom den inte producerar falsifierbara hypo-
teser, utan beskriver mönster och tendenser i språkförändringar (Newmeyer 
1998, Fischer 2007). Denna grammatikaliseringsstudie utgör inget undantag: 
den prövar inte någon deducerad hypotes, utan är i huvudsak dataorienterad 
och studerar hur enskilda hjälpverbs historier förhåller sig till tidigare be-
skrivna tendenser. Hjälpverbiseringsteori utgörs av en uppsättning antag-
anden om hur hjälpverb blir till, som baseras på empiriska studier av hjälp-
verbs historier. Teorin används bland annat för att förstå hjälpverbs synkrona 
egenheter utifrån ett historiskt perspektiv. Så även i denna avhandling. 

Grammatikaliseringsforskningen tillhandahåller inte heller någon enhet-
lig, systematisk förklaring till de språkförändringar som kartläggs. Oftast 
utnyttjas teorier från andra områden för att förklara grammatikaliserings-
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fenomenen: kognitiv semantik (Sweetser 1988, Bybee m.fl. 1994), formella 
syntaxteorier med ekonomiprinciper (Roberts & Roussou 2003, van 
Gelderen 2004) och diskursorienterade teorier (Traugott & Dasher 2002, 
Kuteva 2001). Kapitel 2 kommer att redogöra för olika förklaringar till 
grammatikaliseringsfenomen och sätta undersökningens utgångspunkter i ett 
sammanhang. Här vill jag bara kort deklarera att jag ser hjälpverbisering 
som en grammatikaliseringsprocess där verbs betydelse förändras, vilket på-
verkar deras relation till argumenten. Det möjliggör förändringar i de syn-
taktiska relationerna, vilket i sin tur möjliggör ytterligare semantiska föränd-
ringar, vilket så småningom kan resultera i att två verb tillsammans fungerar 
som ett predikat.  

1.3 Disposition 
Avhandlingen består i korthet av en teoretisk del, som i princip omfattar 
kapitel 2, 3 och 4. Materialbeskrivningen återfinns i kapitel 5 och metod-
diskussionen i kapitel 6. Kapitel 6 innehåller dessutom brukas hjälpverb-
iseringshistoria och inleder därmed avhandlingens empiriska del, som består 
av kapitel 6–9. Det avslutande kapitel 10 sammanfattar empirin och åter-
knyter till de teoretiska resonemangen i inledningskapitlen. 

Kapitel 2 beskriver hjälpverbs funktion utifrån grammatikaliserings-
teorier. Kapitlet är – så gott det låtit sig göra – uppdelat i semantiska och 
syntaktiska aspekter. Det beskriver hur två verb kan börja fungera som ett, 
och förklarar hur hjälpverbisering kan förstås som satssammansmältning. 
Huvuddelen av den forskning som refereras är internationell, och den inter-
nationella hjälpverbiseringsforskningen baseras i stor utsträckning på dia-
krona studier av de engelska modalerna samt på synkrona studier av hjälp-
verb i afrikanska språk, där hjälpverbsprocesserna rekonstruerats. Kapitlet 
avslutas dock med ett avsnitt om specifikt svensk diakron hjälpverbsforsk-
ning. 

Kapitel 3 belyser frågan om vad ett hjälpverb är genom att gå igenom 
olika sätt att avgränsa och beskriva hjälpverbskategorin. I anslutning till 
kategoriseringsdiskussionen diskuteras också hjälpverbstestens och hjälp-
verbiseringsprocessens roll i kategoriseringen, och testen introduceras kort-
fattat. 

Kapitel 4 handlar om skiljelinjen mellan aspekt och aktionsart, och hur 
betydelsekategorin aspekt hanterats i svenskan. Därefter beskrivs de betyd-
elser som de studerade hjälpverben uttrycker, och jag motiverar varför de 
enskilda hjälpverben klassificeras som aspektuella. I samband med aspekt-
utredningen diskuteras också hur pseudosamordningar, som även de är kom-
plexa aspektuella predikat i svenskan, ska betraktas i förhållande till aspek-
tuella hjälpverb.  
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I kapitel 5 presenteras materialet, som består av en större korpus ur vilken 
jag excerperat belägg, som samlats i en beläggsamling. Den senare redovisas 
i tabellform. 

Kapitel 6 utgör övergången mellan teori och empiri. Det är ett kombinerat 
metod- och empirikapitel, där testen diskuteras i samband med att brukas 
historia presenteras. Denna oortodoxa blandning av metoddiskussion och 
empiripresentation beror på testens karaktär. Det är helt enkelt omöjligt att 
visa hur testen fungerar på ett diakront material utan att använda exempel 
från det diakrona materialet, eftersom många av problemen med testen inte 
enbart kan tillskrivas testen i sig, utan kommer av den bristande överens-
stämmelsen mellan de empiriska hjälpverbshistorierna och den hjälpverbs-
historia som testen förutsätter. Följaktligen behövs exempel från ett hjälp-
verbs historia för att demonstrera detta, och därför diskuteras också testen i 
samband med empiri från bruka. Det är det längsta kapitlet, och det mest 
centrala för argumentationen i avhandlingen.  

Därefter följer ett antal mer korfattade empirikapitel. Kapitel 7 skriver 
tenderas historia, kapitel 8 handlar om fasverben börja, fortsätta och sluta, 
och kapitel 9 beskriver hotas utveckling.  

Avhandlingen avslutas med kapitel 10, som grafiskt åskådliggör förhåll-
andet mellan hjälpverbiseringsteorin och empirin, och sedan sammanfattar 
hjälpverbsegenskapernas historia, för att sedan knyta ihop teori- och metod-
diskussionen med sammanfattande bedömningar av vad hjälpverbstesten in-
dikerar. Såväl kapitlet som avhandlingen avslutas sedan genom att jag åter-
vänder till den diskussion om hur hjälpverb ska förstås och identifieras som 
påbörjades i kapitel 3. 



 23

2 Grammatikalisering och hjälpverb-
isering 

Auxiliaries may be defined as linguistic items located along the gramma-
ticalization chain extending from full verb to grammatical inflection of tense, 
aspect, and modality, as well as a few other functional domains, and their 
behavior can be described with reference to their relative location along this 
chain. (Heine 1993:144) 

2.1 Grammatiska amfibier 
Svenska hjälpverb har som grupp tydliga drag av verb. De går oftast att 
tempusböja, de tar komplement och står i V2-positionen i påståendesatser. 
Dessa egenskaper exemplifieras här med bruka: 

(1) Jag brukar fråga Gunnar. 

(2) Gunnar brukade jag fråga. 

På andra sätt är de otypiska verb, eftersom de inte själva uttrycker några 
aktionsbetydelser, utan ger grammatisk information om andra verbs aktioner. 
Bruka i ovanstående exempel konceptualiseras inte som en egen aktion, utan 
anger att frågandet är vanemässigt förekommande, dvs. det markerar habi-
tuell aspekt. Semantiskt påminner hjälpverb därför om böjningsaffix, i och 
med att de uttrycker grammatisk information om andra verbs aktioner. Som 
en konsekvens av att de inte har någon egen aktionsbetydelse saknar hjälp-
verb också den semantiska relation till subjekt och objekt som lexikala verb 
har. Med andra ord uppvisar hjälpverb likheter med såväl böjningsaffix som 
verb.  

Många svenska hjälpverb eller hjälpverbsliknande verb går också att 
använda som helt vanliga verb med nominala eller adverbiella komplement. 

(3) Gör det lönsammare att bruka jorden. 

(4) Bland annat visar säsongsrensade data att antalet arbetslösa tenderar 
uppåt. 

Det är tvärspråkligt sett ett hjälpverbstypiskt beteende som Heine beskriver 
som ”the amphibian behaviour of auxiliaries” (1993:17). Det var länge en 
källa till förundran, men när grammatikaliseringsforskningen tog fart under 
senare delen av 1900-talet kunde man alltmer förklara denna amfibienatur ur 
ett grammatikaliseringsperspektiv. Hjälpverb beskrivs nu som enheter som 
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en gång enbart användes som verb, men som dessutom kommit att användas 
i en funktion som liknar verbböjningsaffixens. Eftersom ett verb sällan slutar 
att användas som ett vanligt verb bara för att det också börjar kunna an-
vändas som hjälpverb, så uppstår det fenomen som Heine (1993) kallar am-
fibiebeteende, men som också går under beteckningen skiktning (eng. lay-
ering, Bybee m.fl. 1994, Hopper & Traugott 1993). Termen anspelar på att 
flera olika användningar av ett ord eller uttryck, som uppstått vid olika tid-
punkter, kan uppfattas som historiska skikt eller lager i det synkrona språk-
bruket, analogt med arkeologiska kulturlager. Detta sätt att se på hjälpverb 
som resultat av grammatikalisering har nu anammats inom alla teoriinrikt-
ningar, även om man har olika syn på hur processen går till, vad som driver 
den, och vilka konsekvenser den får för hjälpverbskategorins gränser. Frågan 
gäller alltså inte längre om hjälpverb grammatikaliseras fram, utan hur.  

Och hur hjälpverbiseringsprocessen ter sig beror delvis på om man ser 
den ur ett semantiskt eller ett syntaktiskt perspektiv. Eftersom de hjälpverbs-
test som utgör metoden i denna avhandling testar såväl syntaktiska som 
semantiska hjälpverbsegenskaper så presenteras perspektiv från båda håll i 
detta kapitel. Alla teorier och begrepp utnyttjas dock inte i de empiriska 
verbanalyserna, utan några presenteras enbart för att de är en förutsättning 
för att förstå tankarna bakom hjälpverbstesterna och diskussionen av dem. 
Det mest centrala begreppet för avhandlingen är den ovan presenterade 
skiktningen, som komplicerar gränslandet mellan verb och hjälpverb. Att de 
förändringsprocesser som beskrivs som grammatikalisering medför skikt-
ning är sedan länge erkänt (t.ex. Hopper & Traugott 1993, Heine 1993). Det 
denna avhandling gör är att dra ut konsekvenserna av detta faktum, och 
undersöka deras inverkan på vår uppfattning av hjälpverb. 

Trots att hjälpverbiseringen medför att såväl ett verbs betydelse som dess 
funktion (och ibland dess form) förändras och mångfaldigas genom histo-
rien, så att skiktningen uppstår, behandlar grammatikaliseringsteori ett verb 
som omvandlas till ett hjälpverb som en enhet över tid, För denna tänkta 
enhet, dvs. det som först används som ett verb, och senare även får hjälp-
verbsanvändning, använder jag termen hjälpverbskandidat.  

2.2 Semantiska grammatikaliseringsmönster 
Grammatikaliseringsforskningen har visat att grammatiska morfem inte upp-
står ur tomma intet, utan skapas utifrån lexikala morfem som då förändras 
såväl syntaktiskt som semantiskt, och även fonologiskt (Hopper & Traugott 
1993, Lehmann 1985, Heine m.fl. 1991, Bybee & Dahl 1989, Bybee m.fl. 
1994). Huvudfåran inom grammatikaliseringsforskningen ser de semantiska 
förändringarna som resultat av mer eller mindre kognitiva processer som 
metaforisering, metonymisering, blekning, inferenser m.m. De enheter som 
involveras i grammatikalisering kallas gram (eng. gram), vilket brukar an-
vändas som en samlingsterm för former som uttrycker grammatisk betyd-
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else: affix, partiklar, klitikon, hjälpverb m.m. (Bybee m.fl. 1994:2). Hjälp-
verb är en typ av gram, men det finns också grader av grammatiskhet bland 
grammen. Hjälpverb som är självständiga ord ses inte som de mest gramma-
tiska formerna, utan kan grammatikaliseras vidare till verbböjningsaffix 
(Heine & Reh 1984, Andersen 1987). 

I svenskan spelar aspekt en undanskymd roll, men typologiskt sett är 
kodandet av aspekt en av de vanligaste funktionerna för hjälpverb, och till de 
mest frekventa aspektbetydelserna hör perfektiv, imperfektiv, progressiv, 
kontinuativ, habituell, proximativ, ingressiv samt egressiv (Anderson 2006: 
32–33). I svenskan uttrycks distinktionen perfektiv/imperfektiv – i den mån 
den alls uttrycks – med andra medel än hjälpverb, och progressiv betydelse 
uttrycks ofta genom pseudosamordning. Habituell, proximativ och fasal 
aspekt kan dock uttryckas genom de hjälpverbskandidater som studeras i 
denna avhandling. 

Kognitivt inriktade forskare som till exempel Bybee m.fl. (1994) och 
Heine & Kuteva (2002) har argumenterat för att de semantiska utveck-
lingarna i grammatikalisering följer universella mönster. Den bakom-
liggande idén är att eftersom människors kognitiva förmågor är universella, 
tenderar de att metaforisera, metonymisera, inferera, generalisera och/eller 
abstrahera på liknande sätt, oavsett vilket språk de talar. Därav följer att 
språkbrukarna genom att använda dessa kognitiva processer har en benägen-
het att förskjuta vissa typer av ord mot liknande grammatiska betydelser och 
funktioner, vilket i sin tur kan påverka deras morfosyntax och fonologiska 
egenskaper, så att man i efterhand kan uppfatta det som en lång, samman-
hållen process, utsträckt över århundraden. Dessa processer tenderar att likna 
varandra i olika språk, samtidigt som de också präglas av de språk de före-
kommer i, och de källor som grammen härstammar från. 

Bybee & Dahl (1989) väger samman resultat från två typologiska studier, 
som visar att ett litet antal grammatiska betydelser uttrycks av ett mycket 
stort antal gram i världens språk. De fann med andra ord att dessa betydelser 
tenderar att grammatikaliseras oftare än andra. De betydelserna blir också 
ofta mer grammatiska, i bemärkelsen att de oftare uttrycks genom bundna 
morfem, medan de betydelser som inte grammatikaliseras i lika stor ut-
sträckning oftare uttrycks med perifrastiska medel, som hjälpverb.  

Bybee m.fl. (1994) menar också att temporala, modala och aspektuella 
betydelser, hädanefter förkortade TMA, grammatikaliseras i flera stadier. De 
ordnar betydelser på diakrona skalor, och hävdar att vissa betydelser tenderar 
att realiseras som kortare former (som verbböjningsaffix snarare än som 
hjälpverb) därför att de har nötts igenom fler stadier och förkortats fonetiskt 
under tiden. De tänker sig alltså att temporala, aspektuella och modala betyd-
elser utvecklas ur varandra enligt universella mönster, och att man därför 
kan avläsa en diakron utveckling ur ett synkront tillstånd. Den idén bygger 
på nedanstående hypoteser. 
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 Källdeterminering: att grammets betydelse går att förutsäga utifrån 
källan. 

 Universella utvecklingslinjer: att samma eller liknande källbetydelser 
resulterar i att betydelseutvecklingen följer samma vägar. 

 Enkelriktning (eng. unidirectionality): förändringen går bara åt ett håll 
(Bybee m.fl. 1994:12–15). 

Senare forskning har nyanserat de hypoteserna. Lagen om enkelriktning har 
ifrågasatts, och man har visat att det finns gram som har rört sig emot den 
riktning grammatikaliseringsteorin förutsäger (se Norde 1997, 2009, New-
meyer 1998), även om det då bara tycks röra sig om ett steg (Norde 2010). 
Den överväldigande tendensen är dock att gram förskjuts åt samma håll – i 
den mån de alls förskjuts (Haspelmath 2004). Heine & Kuteva (2002) har 
också arbetat vidare utifrån idén om källdeterminering och universella ut-
vecklingslinjer, och sammanställt ett grammatikaliseringslexikon, där gram-
matiska betydelser och lexikala källor förtecknas, så att man kan se vilka 
semantiska utvecklingsvägar som är mest trafikerade. Det övergripande in-
trycket av lexikonet är att betydelser ofta – men långt ifrån alltid – utvecklas 
på liknande sätt. Att undantag är legio visas också av bland andra Detges 
(2004), Hilpert (2008), Rosenkvist (2004), Traugott & Dasher (2002). 
Slutsatsen av detta blir att de semantiska utvecklingslinjer som gramma-
tikaliseringsforskningen ritar upp måste förstås som tendenser. Att de är 
vanliga är bevisat, att det finns avvikelser likaså.  

Den grammatikaliseringsindividualism och de avvikelser från mönstren 
som nu har framhållits gör det problematiskt att använda synkrona data som 
belägg för diakron utveckling, men det är ändå relativt vanligt att man an-
vänder dem så. Många av de universella utvecklingsvägar som har presen-
terats bygger helt eller delvis på synkrona data (t.ex. Heine & Reh 1984, 
Bybee m.fl. 1994). Det har uppenbara skäl när data kommer från språk utan 
lång skriftlig tradition, men det är icke desto mindre vanskligt, eftersom man 
rekonstruerar genom att utgå från de universella utvecklingsmönster som 
resultatet av rekonstruktionen i värsta fall används för att bekräfta (Rosen-
kvist 2004:41).  

I Figur 1 återger jag de käll- och målbetydelser ur Heine & Kutevas (2002) 
grammatikaliseringslexikon som är relevanta för avhandlingens aspektuella 
hjälpverb. Som framgår av figuren behöver inte en enda källbetydelse mot-
svara en målbetydelse, eller tvärtom. Flera källor kan leda till samma mål, 
och samma källbetydelse kan också ge upphov till olika målbetydelser, som 
t.ex sit, som har gett upphov till både continuous och habitual. Continuous 
kan också fungera som källbetydelse till habituell aspekt. 

En varningsflagga som bör höjas när det gäller aspektuella betydelsers 
utveckling är att det internationellt florerar många termer för dem, som inte 
alltid motsvarar skillnader i begreppens innehåll. Det är sällan självklart hur 
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Källbetydelser Målbetydelser 

Come →  
Comitative → 
Do → 
Exist → 
Go → 
In → 
Keep → 
Lie → 
Live → 
Locative → 
Locative copula → 
Sit → 
stand→ 

continuous 

leave → egressive 

continuous →  
go → 
iterative → 
know → 
live → 
remain → 
sit → 
use → 

habitual 

begin→ inceptive 

come to →  
love → 
near → 
want → 

proximative 

Figur 1. Käll- och målbetydelser efter Heine & Kuteva (2002) 

någons proximative förhåller sig till en annans prospective eller avertive, 
eller habitual från frekventive, och frekventive från iterative, eller egressive 
från cessative, och cessative från terminative, och terminative från comple-
tive. Det bör man vara uppmärksam på när man läser om de universella 
vägar som föreslagits för aspektuella betydelser. Ett liknande problem är 
graden av motsvarighet mellan de olika språkens uttryck för källbetydelser-
na. Det råder, som bekant, sällan total överensstämmelse mellan två språks 
översättningsmotsvarigheter. En av de tvärspråkligt vanligaste utvecklings-
vägarna för gram går till exempel från betydelsen ’finish’ (sv. ’avsluta’), till 
perfekt, via fullbordad handling och nylig dåtid (Bybee 1994: kap. 3). Sluta 
har visserligen en del av betydelsen ’finish’, nämligen inslaget ’upphöra’, 
men det svenska sluta saknar den del i betydelsen som förmodligen är det 
som förs vidare på denna grammatikaliseringsväg, dvs. att något slutförs. 
Det svenska sluta betyder bara att något upphör, men säger inget om ifall det 
är slutfört eller ej. Det är alltså inte en sannolik kandidat för grammatikali-
sering mot perfekt, trots att sluta på ett sätt kan ses som en motsvarighet till 
’finish’. 
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Fasala betydelser har annars härletts till rörelseverb och positions- eller 
riktningsadverb (Brinton 1988), och grammatikaliseringslexikonet anger 
’leave’ och ’begin’ som belagda källbetydelser till ingressiv och egressiv 
aspekt, vilket stöds av Hengeveld (2011:584), som också uppger verb med 
betydelserna ’börja’ och ’sluta’ som vanliga källor till ingressiv och egressiv 
aspekt tvärspråkligt sett, medan kontinuativa markörer tycks ha mer hetero-
gena källor. Det är vanligtvis rumsliga inslag i källbetydelser som antas ge 
upphov till de fasala aspektbetydelserna, och käll- och målbetydelse formu-
leras därför mycket generellt av Brinton (1988), som studerat uppkomsten av 
fasal aspekt i germanska språk. 

rumslig betydelse → fasal aspektbetydelse 

De källverb han anför har betydelser som kan ha rumsliga inslag, som till 
exempel ’komma’ (engelska come) eller ’ta, få, ta emot’ (fornengelska 
tacan, niman), som gav upphov till ingressiva hjälpverb. Rum och tid är två 
sidor av samma mynt, enligt den lokalistiska teorin, och Brinton menar att 
rörelse in i eller ut ur en rumslig behållare lätt uppfattas som rörelse in eller 
ut ur den tidsliga enhet som en aktion utgör, och därför ger upphov till in-
gressiv och egressiv aspekt, som medan positionsverb (t.ex. ’stanna, förbli’) 
eller lokativa adverb markerar att man förblir i aktionen och ofta ger upphov 
till kontinuerlig eller progressiv aspekt (1988:236).  

En fråga här – som får betydelse för hur man utvärderar dessa påståenden 
om universella utvecklingslinjer från vissa källbetydelser – berör vad vi upp-
fattar som startlinjen för grammatikaliseringsprocessen. ”The moment a verb 
is given an infinitive complement, that verb starts down the road of auxiliari-
ness” hävdade Bolinger (1980:297), men frågan är om det verkligen är vid 
infinitivkomplementet man ska dra linjen. Såväl Heine (1993) som Bybee 
m.fl. (1994) menar att källor till gram är generella till sin betydelse. Att vissa 
lexikala verb används oftare än andra i hjälpverbiseringsprocesser motiveras 
alltså av att de är mer ”generella”, och en ”generell” betydelse är generell i 
bemärkelsen ’brist på detaljer’, dvs. schematisk (Heine 1993:29–30). Till 
exempel räknas ett verb som komma, som inte säger något om hur man kom-
mer, som generellt i jämförelse med småspringa, promenera eller halta, som 
ger mer detaljerad information om sättet man rör sig på. Och därför är 
komma en mer sannolik kandidat för hjälpverbisering än småspringa. Men 
komma kanske inte alltid i alla språk har betytt något så generellt som 
’komma’, utan källor kan också ha förhistorier. Att, som Hengeveld (2011), 
ange börja och sluta som källor till fasal aspekt är att dra startlinjen ganska 
långt fram i processen i svenskan, då verb som tidigare har haft ganska spe-
cifika betydelser redan fått de mer generella betydelserna ’inleda, påbörja’ 
och ’upphöra’, vilket kommer att framgå i kapitel 8. Då kanske gramma-
tikaliseringsprocessen började redan när källan till källbetydelsen fick en 
mer generell betydelse, eller i förändringar som gjorde den förändringen 
möjlig. Det är helt enkelt svårt att avgöra var något så oavgränsbart som en 
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grammatikaliseringsprocess börjar, och vad som därmed ska beskrivas som 
källa.  

Källbegreppet är med andra ord inte oproblematiskt, men har haft stort 
värde, både för att ge motiv till tvärspråkliga tendenser och till språkspeci-
fika, synkrona egenheter hos gram. Källbetydelserna har nämligen ofta visat 
sig vara upphov till hjälpverbs selektionsrestriktioner, som utan ett diakront 
perspektiv kan framstå som obegripliga. Det har påtalats av många, och 
kallats semantiskt kvarhållande (eng. semantic retention, Bybee m.fl. 1994) 
eller ihållighet (eng. persistence, Hopper 1991). Squartini (1998) har argu-
menterat för att sådana kvardröjande selektionsrestriktioner hos just aspek-
tuella hjälpverb följer av källverbens aktionsart. Grundidén är att hjälpverb-
iseringsprocessen medför att hjälpverben förlorar sin aktionsart, när de inte 
längre konceptualiseras som aktioner, men bibehåller med aktionsarten för-
knippade restriktioner på sina användningskontexter. Squartinis exempel är 
de spanska och portugisiska progressiva hjälpverben ir och andar, som båda 
har ’gå’ som källbetydelse. Skillnaden är att källverbet ir betyder ’gå mot ett 
bestämt mål’, medan källverbet andar betyder ’promenera omkring’. Som 
hjälpverb förekommer nu ir med teliska predikat, och andar med ateliska 
(Squartini 1998:kap. 5). Det verkar relativt vanligt att hjälpverb behåller re-
striktioner på sina kontexter, som då ofta kan härledas till deras källbetyd-
elser (jfr will och be going to i Hopper & Traugott 1993:3). 

Sammanfattningsvis kan man säga att grammatikaliseringsforskningen 
har visat att vissa betydelser grammatikaliseras oftare än andra, och att de 
ofta härstammar från liknande källor – som också kan ha källor. Ett problem-
område för kartläggningen av universella mönster rör användningen av syn-
krona data för att rekonstruera diakrona utvecklingar, en metod som alltmer 
ifrågasätts ju fler avvikelser som upptäcks. Återigen handlar det om tendens-
er i språkförändringar – inga lagar.  

2.3 Hjälpverbskonstruktionens semantik: 
enhändelsen eller den grammatiska arbetsfördel-
ningen 
Typiskt för ett hjälpverbs semantiska innehåll är att det ger information om 
en annan aktion, och inte uttrycker någon egen. Därmed fungerar det till-
sammans med det underordnade verbet som ett enda predikat på ett sätt som 
påminner om ett verb med böjningsaffix, och det har man också försökt 
fånga i semantiska definitioner av hjälpverbskonstruktioner.  

Enhändelse (eng. mono-event) har presenterats som kännetecken på att 
två verb med enkla aktioner har förenats i en hjälpverbskonstruktion. 

[E]rstwhile multiple simple events can merge cognitively-semantically and 
then be reinterpreted as unitary complex events. (Givón 2001:89) 
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Här är tanken att flera verbs enkla aktioner kan omtolkas till en enda, kom-
plex aktion, vilket antas känneteckna såväl hjälpverb som andra komplexa 
predikat (se också Anderson 2006:13, Kvist Darnell 2008:79–83). Men 
”[e]vents do not come clearly individuated in space or time” påpekar Croft 
(1990:48), och det gör dem så mycket svårare att räkna. Många (t.ex. Puste-
jovsky 1991, Goldberg 2005, Rappaport, Rappaport & Levin 2001) använder 
delhändelser (eng. subevents), som ett begrepp för att analysera den serie av 
händelser som många verbs betydelse omfattar. Att en ”enkel” verbbetydelse 
kan vara komplex och innehålla delhändelser gör det naturligtvis svårare att 
försöka definiera hjälpverbskonstruktioner som komplexa enhändelser och 
skilja dem från enkla aktioner, eftersom ett enkelt verbs betydelse också kan 
innefatta ett varierande antal delhändelser och grammatisk betydelse, som 
t.ex. skåpsupa, som är en komplex aktion med flera moment som även inne-
fattar en habituell betydelse. 

Det man vill åt är att två verb semantiskt sett fungerar som ett, och ett 
annat sätt att försöka fånga samma sak är att fokusera på den semantiska 
arbetsfördelningen mellan verben, som till exempel Anderson (2006) också 
gör, utöver enhändelsen. 

The Auxiliary verb construction (AVC) is here defined as a mono-clausal 
structure minimally consisting of a lexical verb element that contributes lexi-
cal content to the construction and an auxiliary verb element that contributes 
some grammatical or functional content to the construction. (2006:7) 

Det definierande är att hjälpverbet bidrar med grammatisk betydelse och 
huvudverbet bidrar med lexikal betydelse, oavsett hur många aktioner, hän-
delser eller delhändelser man delar in den lexikala betydelsen i. Det problem 
som då i stället uppstår är hur man definierar grammatisk betydelse, vilket 
inte är okomplicerat. Man brukar karakterisera grammatiska betydelser som 
mer generella och abstrakta, mer skelettlika än lexikala (Bybee m.fl. 1994:5, 
Brinton & Traugott 2005:kap. 1), eller som mer svårtillgängliga och mer 
svåravgränsade (Heine & Kuteva 2007). Komparativerna ger vid handen att 
beskrivningarna inte ska förstås som skarpt avgränsade definitioner, utan att 
man ska tänka sig en skala mellan lexikalt och grammatiskt, vilket innebär 
att en sådan definition av hjälpverb inte blir skarp utan graderad.  

Grammatiska betydelser presenteras inte sällan som listor över de betyd-
elser som tvärspråkligt sett ofta uttrycks genom affix eller perifrastiska böj-
ningsmorfem. Hjälpverbsbetydelser brukar på så sätt beskrivas utifrån de 
tvärspråkligt mest frekventa betydelsekateogierna: de s.k. TMA-betydelserna 
tempus, modalitet och aspekt. Men hjälpverb kan också uttrycka negativ 
polaritet och diates, och – mindre vanligt – riktning, intensitet m.m. (Ander-
son 2006:30–37). En fördel med att använda denna definition för hjälpverb – 
jämfört med enhändelsetolkningen – är dock att den utgår från den kommu-
nikativa poängen med hjälpverbskonstruktioner. Tillsammans uttrycker de 
två verben ju inte bara en enda händelse (i bemärkelsen en aktion), utan ock-
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så grammatisk betydelse åt satsen. Nackdelen är att listtekniken leder in i ett 
cirkelresonemang: hjälpverb är grammatiska morfem eftersom de kodar de 
betydelser som listats som grammatiska, och betydelserna på listan står upp-
tagna som grammatiska betydelser eftersom de kodas av grammatiska mor-
fem, som till exempel hjälpverb. Detta problem återkommer jag till i 3.1.2 
och 10.3. 

Denna avhandling tar också avstamp i en betydelsekategori från listan, i 
och med att aspektuell betydelse har utgjort ett kriterium för vilka verb som 
skulle tas med i studien. De betydelserna beskrivs i kapitel 4, och i den dia-
krona studien är det när ett verb uttrycker någon av de betydelserna åt ett 
annat verbs aktion som det semantiskt sett kan börja uppfattas som en aspek-
tuell hjälpverbskandidat. 

2.4 Semantiska förändringsprocesser 
Inom grammatikaliseringsforskningen uppfattas de semantiska förändringar-
na i grammatikaliseringsprocessen som drivna av människans kognitiva för-
mågor eller kommunikationsstrategier. Även om man framhållit att gram-
matikalisering är ett så komplext fenomen att man måste förutsätta ett sam-
spel mellan flera olika kognitiva processer, så har man ändå diskuterat vilka 
som varit mer eller mindre involverade i olika stadier av grammatikalisering, 
och hur generella de ska anses vara. Eftersom semantiska förändringar ver-
kar följa universella tendenser, tänker man sig att universella mänskliga 
tänkesätt ligger bakom dessa förändringar. De begrepp som används för att 
beskriva och förstå semantisk förändring är följaktligen inte utformade sär-
skilt för hjälpverbsutveckling, men de antas inkludera den. 

2.4.1 Metaforisering 
Metaforisering uppfattades länge som en central kognitiv strategi för att 
skapa och förstå grammatiska betydelser, men har på senare tid alltmer 
ifrågasatts. Metaforiskt tänkande anses genomsyra vårt språk, så att Heine 
m.fl. (1991:55) skriver om the ”ubiquity of metaphor” i grammatiken. 
Sweetser (1990) argumenterar för att det är en central semantisk förändrings-
process i grammatikalisering, inklusive hjälpverbisering, där ett kognitivt 
händelseschema överförs från en konkret domän till en annan, mer abstrakt 
domän. Metaforer överför, per definition, betydelsedrag från källdomänen 
till måldomänen, liksom grammatikalisering, också per definition, överför 
betydelsedrag från en konkret till en abstrakt domän. Heine m.fl. (1991) 
presenterar ett schema över en serie av domäner, som de menar blir allt 
abstraktare ju längre högerut i serien man kommer.  

PERSON> OBJEKT > PROCESS > RUM > TID > EGENSKAP 
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De antar att metaforiskt tänkande förflyttar gram genom dessa domäner i 
grammatikaliseringsprocesser, så att till exempel en rumslig betydelse, som 
’stänga något i rummet’ ger upphov till den tidsliga betydelsen ’stänga något 
i tiden, avsluta det’. Heine (1994) tillämpar också metaforen PERSON> 
OBJEKT på hjälpverb som går från att ta mänskliga, agentiva subjekt till att 
ta inanimata saksubjekt. Då kan endast de schematiska delar av aktions-
betydelsen som inte beror av agentivitet överföras till användningen inom 
den nya, abstraktare domänen OBJEKT. 

Bybee m.fl. (1994) menar att många förändringar vid första anblicken ser 
ut att vara metaforiska, men tvekar ändå inför att inkludera metaforiseringen 
i själva grammatikaliseringsprocessen. De menar att ”these metaphors pre-
cede grammaticization and occur on the more lexical end of the continuum” 
(1994:284). Enligt dem kräver metaforisering bildschematiska strukturer, 
som kan flyttas från en domän till en annan, vilket blir svårare ju mer gram-
matisk och förbleknad betydelsen blir, och grammatiska betydelser ger ändå 
ofta upphov till andra grammatiska betydelser. Deras resonemang bygger 
alltså dels på att det alltid är en bildschematisk struktur som överförs i meta-
forer, dels på att grammatiska betydelser inte innehåller bildschematiska 
betydelser. Men de påpekar också att när ett tempus grammatikaliseras till 
ett annat sker det helt inom domänen TID, medan en metaforisk process 
kännetecknas av att den flyttar betydelse från en domän till en annan. Bybee 
m.fl. (1994) ser i stället inferenser och generalisering som de vanligaste pro-
cesserna i grammatikalisering. Även Traugott (1989) har argumenterat för 
att metaforisering, i den mån den alls förekommer, är ovanlig i gramma-
tikaliseringsprocesser. Traugott & Dasher (2002) har också framhållit att 
semantiska förändringar går i små, små steg, och att det som med ett makro-
perspektiv ser ut som en metaforisk förändring mellan två domäner, ofta kan 
visa sig vara ett resultat av många metonymiska mikroförändringar, om man 
tittar närmare på den empiriska utvecklingen. Liknande resonemang har 
också förts av kognitiva metaforforskare, som då talar om metonymiskt 
motiverade metaforer (Barcelona 2003, Radden 2003). 

Det har ofta framhållits att aspekt har likheter med rumsliga begrepp, och 
inom den lokalistiska traditionen antar man att aktionen konceptualiseras 
som en plats eller behållare, som man kan gå in i, befinna sig i eller lämna 
(Anderson 1973, Brinton 1988). Lokativer ses därför som naturliga käll-
betydelser för till exempel fasala hjälpverb. Övergången uppfattas dock inte 
hos Anderson eller Brinton som en metaforisk process, utan som iso-
morfism. Tidsliga begrepp förstås genom rumsliga, men båda kan finnas 
samtidigt utan någon medierande metafor, är tanken. 

Invändingarna mot metaforiseringsförklaringar har alltså inte handlat om 
att ifrågasätta den utvecklingsordning som Heine m.fl. (1991) beskriver, utan 
det som ifrågasätts är värdet av att beskriva semantisk grammatikalisering 
som en metaforiseringsprocess. Det görs främst av empiriska skäl, då man i 
mer detaljerade undersökningar har funnit bättre belägg för andra typer av 
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processer. Att betydelseförändringar ofta går i riktningen från person till 
objekt och från rum till tid är fortfarande ett faktum, även om dessa föränd-
ringar förmodligen inte bör beskrivas som metaforiseringsprocesser. 

2.4.2 Metonymisering och inferenser 
Metonymisering har i ökad utsträckning börjat användas för att förklara att 
vissa delar av ett begrepp överförs till den nya, grammatiska användningen. 
En metonymisk relation är någon form av association mellan två begrepp, 
till exempel del–helhet, enhet–attribut, orsak–verkan, klass–individ, eller 
mer svårformaliserade relationer som att två begrepp kan graderas på samma 
skala, är varandras motsatser eller associeras med varandra på andra sätt. De 
flesta betydelserelationer kan förmodligen beskrivas som metonymiska på 
ett eller annat sätt, och som många (t.ex. Barcelona 2003, Svanlund 2001, 
Croft & Cruse 2004) påpekat är metonymi inte alltid lätt att skilja från 
metafor. Vanligtvis tänker man sig att en metafor innebär ett byte av domän, 
medan en metonymisk relation finns inom en domän. Men eftersom det inte 
finns några säkra kriterier för vad som konstituerar en domän, kan det vara 
ett svårtillämpat kriterium.  

Traugott & Dasher (2002) ser metonymisering som en av de vanligaste 
processerna bakom semantisk förändring, men då är deras metonymibegrepp 
så vitt att det även inkluderar inferenser. Deras teori om inviterade infe-
renser (eng. invited inferences) fokuserar på frekventa kontexter för ord och 
de inferenser som lätt uppstår där, i samspel med ordens betydelse. Ett 
typiskt exempel är deontiska modala former, som enligt Traugott & Dasher 
lätt får futurala inslag via inferens. När någon säger att den bör göra något 
som den har kontroll över, infererar lyssnare ofta att det också kommer att 
ske. Den sortens inferenser uppstår alltså lätt i kontexter där subjektet kon-
trollerar den handling som bör utföras, och tanken är att sådana inferenser 
kan generaliseras, så att de alltid görs då möjligheten finns. Inviterade infe-
renser i Traugott & Dashers teori är alltså inferenser som ligger nära till 
hands vid ett specifikt yttrande, medan generaliserade inferenser görs som en 
standardåtgärd vid alla yttranden i en viss kontexttyp, och därmed i viss mån 
är konventionaliserade. De kan sedan föras över till helt nya kontexter, där 
ursprungsbetydelsen inte är aktuell, och det är först då vi kan se att den nya 
betydelsen obestridligen har konventionaliserats i formen, enligt Traugott & 
Dasher.  

Detta kan också ses utifrån ett historiskt skiktningsperspektiv, där betyd-
elser utvecklas ur varandra från användning till användning. Då är det först 
när det äldre betydelseskiktet går förlorat i överföringen från en användning 
till en annan som den nya betydelsen framstår som obestridlig. Traugott & 
Dashers kriterium på konventionaliserad betydelse, dvs. att den nya betyd-
elsen ska förekomma ensam, handlar alltså snarare om att den äldre betyd-
elsen ska ha försvunnit, än om att den nya betydelsen ska ha konventionali-



 34

serats. Det är helt enkelt ett metodiskt motiverat kriterium, för först när den 
nya betydelsen framträder ensam blir den vetenskapligt oomtvistlig. Den kan 
dock vara vanligt förekommande utan att sådana belägg uppstår, men är då 
inte lika lätt att leda i bevis. 

För att exemplifiera är kausalitet en inferens som lätt görs till temporalt 
efter i många språk, så även i svenskan. 

(5) Efter matchen blev Sara trött.  

Exempel (5) tolkas gärna som att matchen gjorde Sara trött, vilket skulle 
innebära att kausalitet är en inviterad inferens i detta yttrande. Eftersom det 
även i svenskan är en vanlig inferens, kan kausaliteten också beskrivas som 
en generaliserad inferens.  

Orsaken till att kausaliteten fortfarande beskrivs som inferens i denna 
teori, och inte som konventionaliserad semantik, är enligt Traugott & Dasher 
att efter i denna användning inbegriper både ’temporal följd’ och ’orsak’, 
samt att orsaksinferensen kan avstyras av kontexten, som i (6). 

(6) Efter matchen blev Sara trött, för då fick hon plötsligt en febertopp. 

Enligt Traugott & Dasher kan vi först vara säkra på att betydelsen är för-
ankrad i formen efter om den förekommer med kausal betydelse där en 
temporal betydelse är utesluten (2002:16–17). Det är sant. Det är dock ytterst 
troligt att en betydelse konventionaliseras i en form långt innan den fram-
träder i en användning där den äldre betydelsen inte kan samexistera. Efter 
förekommer knappast med ren kausal betydelse i svenskan idag, men har 
faktiskt gjort det tidigare. 

(7) Den allsmäktige, evige Gud förlåte oss alla våra synder efter sin stora, 
outgrundliga barmhärtighet för Frälsarens, Jesu Kristi, skull samt gifve 
oss nåd att bättra vårt lefverne och få med honom ett evigt lif. (1894 
Handbok för svenska kyrkan s. 9–10) 

I (7) har efter uppenbarligen kausal betydelse, men det är inte rimligt att anta 
att det endast skulle vara i denna typ av belägg som den kausala betydelsen 
var knuten till formen efter, utan konventionaliseringen har förmodligen ägt 
rum långt innan denna typ av yttranden uppstår. För det som gör detta belägg 
signifikant är inte inslaget av kausalitet, som så ofta funnits och finns hos 
efter, utan frånvaron av temporal betydelse. Figur 2 åskådliggör poängen. 

användning 1 användning 2 användning 3 användning 4 användning 5 

temporalitet temporalitet  temporalitet temporalitet 

 kausalitet kausalitet kausalitet  

Figur 2. Betydelseskiktning hos efter 
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Endast i användning 3, som exemplifierades av (7), framstår den kausala 
betydelsen som ställd bortom rimligt tvivel, och skälet till det är att den tem-
porala betydelsen är borta. Temporalitet och kausalitet är kognitivt nära för-
bundna med varandra och kan samexistera som konventionaliserade betyd-
elser utan att en av dem behöver förläggas till kontexten som inferens, och 
det är tänkbart att de gör det i användningar som (5), som i så fall represen-
teras av användningarna 2 och 4 i figuren. 

 Det exemplet efter visar, är hur oerhört stor betydelse frånvaron av äldre 
betydelseskikt har för att de nya betydelserna ska framträda med en tydlighet 
som uppfyller teorins högt ställda krav. Men förluster utgör till stor del 
okänd mark. Som Traugott & Dasher framhåller (2002:39), och som efters 
historia visar, är det nu i viss mån förutsägbart vilka betydelser som kan 
komma att utvecklas ur andra betydelser, men totalt oförutsägbart vilken 
eller vilka betydelser som faller ur bruk. 

Traugott & Dashers teori vill beskriva hur pragmatiska inferenser kan 
övergå till konventionaliserad semantik, och Kuteva (2001) kompletterar 
med något som skulle kunna beskrivas som felaktiga inferenser, dvs. miss-
förstånd. Hon påpekar att språkbrukare inte alltid behöver vara överens om 
ett uttrycks betydelse – det räcker med att de tror att de är överens. Sådana 
missförstånd kan orsaka några av de innovationer som leder till semantisk 
förändring i hjälpverbisering, enligt Kuteva. Hon använder begreppet icke-
delad diskursvärld, som innebär att talare och lyssnare har olika kunskaper 
om världen och ger exempel på kontexter där en dåtidsfuturum lätt kan 
uppfattas som en kontrafaktiv. 

(8) De skulle operera Ivan i början av januari.  

Enligt Kuteva kan det hända att lyssnaren, men inte talaren, vet att Ivan 
aldrig blev opererad, och tolkar det som en kontrafaktiv, dvs. att det aldrig 
hände. Om missförståndet inte uppenbaras senare i samtalet tolkar lyssnaren 
det naturligtvis inte som ett missförstånd, utan uppfattar det som att den lärt 
sig ett nytt sätt att använda hjälpverbet skulle.  

Gränsen mellan missförstånd i Kutevas teori och inferenser i Traugotts & 
Dashers teori är inte given. Inferenser är ju outsagda – korrekta eller fel-
aktiga – slutsatser och associationer som lyssnare/läsare lägger till det ut-
sagda. Sannolikheten för att inferenser som inte är direkt felaktiga sprids och 
generaliseras måste dock rimligtvis vara större. 

Varken Kuteva eller Traugott & Dasher menar att rent kognitiva för-
klaringar skulle vara irrelevanta, men de ser dem som innovationsstrategier 
bland andra. Framförallt Traugott & Dasher ger bildschematiskt metaforiskt 
tänkande en mer undanskymd roll, medan de framhäver kontextbaserade in-
ferenser och metonymiska relationer. Metafor och metonymi i snävare be-
märkelse kan förklara innovationer, men den generaliserade inferensteorin 
gör också anspråk på att förklara hur inferenser kan upprepas och spridas av 
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andra språkbrukare, så att de kan leda till varaktig betydelseförändring som 
inverkar på grammatikaliseringsprocesser.  

2.4.3 Blekning  
En annan, icke-innovativ process som brukar betecknas som typisk för 
framförallt senare stadier av grammatikalisering är blekning (ibland också 
kallad semantisk reduktion eller erosion). Många beskrivningar av grams 
historier refererar till blekningsprocessen, men inte heller blekning är någon 
grammatikaliseringslag; det går i många fall att visa att en grammatisk be-
tydelse inte bara framhävs genom att den lexikala betydelsen bleks, utan att 
den grammatiska betydelsen uppstår och adderas i förändringen, vilket 
grammatikaliseringsforskare också noterar (Sweetser 1988:400, Traugott & 
König 1991:194, Heine & Kuteva 2002:2).  

Blekningsmetaforen vittnar om en syn på övergången från lexikal till 
grammatisk betydelse som en förlust. Ett verb som till exempel engelskans 
will har till exempel gått från att betyda ’vilja, önska’ till att betyda att en 
annan aktion kommer att inträffa. Som futuralt hjälpverb behöver will inte ha 
något med vilja att göra, utan kan användas med aktioner som subjektet inte 
vill ska inträffa, till exempel They will lose. I sådana användningar har will 
enbart futural betydelse och kan därför beskrivas som blekt. De metaforiska 
termerna antyder också att det går gradvis och långsamt. Som Hopper & 
Traugott uttrycker det: ”sudden emptying of meaning is not expected” 
(2003:95). Det finns dock, som Eckardt (2006) påpekar, en mer abrupt tolk-
ning av blekningsmetaforen som ’det som händer när den lexikala betyd-
elsen ger plats åt den grammatiska’, vilket ibland kan motsvara det verkliga 
skeendet (Rosenkvist 2004:116). Men det vanliga är att blekning i gramma-
tikalisering förstås som en utdragen och svårförklarad process, som tar vid 
först när den grammatiska betydelsen skapats genom andra strategier 
(Hopper & Traugott 2003). Det finns ingen idé om att blekning skulle vara 
en del av vår uppsättning av kognitiva strategier för att handskas med 
världen och språket, på det sätt som metaforer, inferenser och generaliser-
ingar antas fungera. Det tycks i stället gå till så att varje generation språk-
brukare förskjuter betydelsen lite, lite mer åt det grammatiska hållet i en 
stafett över århundradena, men orsakerna till att detta sker förblir dunkla. 
Blekning framstår i den kognitiva grammatikaliseringslitteraturen därför 
mest som en mystisk effekt av långvarigt bruk.  

Minimalistisk grammatikaliseringsteori har i stället föreslagit en syntak-
tisk motivering till blekning. 

[…] because it involves a particular kind of change in syntactic category, 
grammaticalization strips away the descriptive content and leaves the logical 
content associated with the reanalysed element. Because the content of func-
tional heads is limited to logical content, when a lexical element becomes 
functional, it loses all non-logical content (Roberts & Roussou 2003:222) 
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Medan kognitiva teorier ser syntaktiska förändringar som effekter av seman-
tiska förändringar går formell teori i stället åt andra hållet: eftersom vi har en 
mental benägenhet att skapa grammatiska (funktionella med Roberts & 
Roussous termer) morfem direkt, hellre än att flytta på lexikala, så anpassas 
betydelsen efter den syntaktiska förmågan. Semantisk blekning blir då en 
effekt av reanalysen, vilket inte heller förklarar processens vanligtvis ut-
dragna karaktär. 

Ytterligare en formell semantisk förändringsteori har utarbetats av Eck-
ardt (2006), som tagit avstamp i Traugott & Dasher (2002). Hon menar att 
blekning också kan ske plötsligt, och grundbegreppet i teorin är semantisk 
reanalys. Det som orsakar reanalysen är pragmatisk överlastning, som upp-
står då ord genom inferenser i kommunikationssituationen ges för mycket 
betydelse. Teorin är en semantisk parallell till Lightfoots (1979) syntaktiska 
genomskinlighetsprincip (se 2.5.1); när ett ord blir alltför överlastat med 
betydelse gör språkbrukarna en förenklande reanalys, och skapar en ny, 
blekare betydelse. Drivkraften är därmed någon form av semantisk ekonomi. 
Teorin bygger på idén att blekning är en snabb förändring, och det förblir 
oklart varför en viss typ av lexem som tillförs mycket betydelse får en blekt 
variant, och andra inte. 

Sammanfattningsvis har formella teorier skapat mer utarbetade förklar-
ingar till hur blekning fungerar och vad som motiverar den, men de har haft 
svårt att hantera den utdragna karaktär som ofta uppfattas som karakteristisk 
för blekningsprocessen, och som utgör det mest svårförklarliga inslaget i 
den.  

2.4.4 Språkkontakt 
Grammatikaliseringsprocesser studeras oftast som språkinterna processer, 
men förmodligen bidrar språkkontakt ofta till dem (Nicolle 2012:388–389). 
Heine & Kuteva (2005) menar att språkkontakt – utöver lexikal förnyelse – 
ofta leder till förnyelse av grammatiska systemet genom att syntaktiska 
strukturer, grammatiska markörer och grammatiska betydelser ofta skapas 
utifrån motsvarigheter i andra språk. De menar att detta bör betraktas som en 
del av grammatikaliseringsprocessen i den mån utvecklingen följer dess 
mönster och bidrar till ökad grammatisk betydelse eller till nya grammatiska 
former. All språkförändring till följd av språkkontakt är givetvis inte gram-
matikalisering, men grammatikalisering till följd av språkkontakt är fortfar-
ande grammatikalisering.  

2.5 Syntaktiska förändringsprocesser  
De syntaktiska förändringarna i grammatikalisering motiveras i huvudsak på 
två sätt: inom kognitiva och funktionella teorier ser man dem som i en eller 
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annan form drivna av de semantiska förändringarna, men inom formella 
teorier ser man dem mestadels som drivna av språkinlärarens benägenhet att 
hålla representationen av syntaxen enkel och ekonomisk. 

2.5.1 Reanalys, kategori och ekonomi 
Den internationella syntaktiska teoribildningen om hjälpverbisering var till 
att börja med baserad på data från de engelska modalernas (can, may, shall, 
will, must) historia, på grund av inflytelserika studier som Traugott (1972) 
och Lightfoot (1979). De engelska modalerna uppvisar mycket färre verb-
liknande drag än de svenska modala hjälpverben, men är i likhet med flera 
av dem preterito-presentiska i sin böjning. 

Den formella kategorin Aux (som står för hjälpverb) introducerades i 
Chomsky (1957), där den snarast behandlas som en del av verbböjnings-
systemet och reglerade vilket affix som skulle placeras på huvudverbet. 
Även i Chomsky (1965) representeras Aux som ett böjningshuvud ovanför 
verbfrasen. Detta ifrågasattes av Ross (1969) och Pullum & Wilson (1977), 
som argumenterade för att engelska hjälpverb egentligen borde kategoriseras 
som verb. En av de viktigaste historiska analyserna av Aux var Traugott 
(1972), som fokuserade på skillnader i ordföljd mellan hjälpverb och vanliga 
verb i fornengelska och modern engelska. Hon antog att kategorin Aux 
existerade även i fornengelskan, men då följde andra frasstrukturella regler. 
De förändringar av ordföljden som har skett i engelskan antog Traugott mot-
svara en förändring i frasstrukturreglerna – inte i kategorin. Lightfoot (1979) 
argumenterade däremot för att hjälpverb som kategori uppstod i och med att 
de engelska verben can, may, will, shall och must som grupp reanalyserades 
från vanliga verb till modala hjälpverb, varefter även do införlivades i kate-
gorin.  

Lightfoots förklaring av hjälpverbens uppkomst är intressant eftersom den 
– trots att den avskrivits – gav många idéer som har tagits till vara av senare 
forskning. Den viktigaste var genomskinlighetsprincipen, som exemplifi-
erade en central punkt i hans teori om syntaktisk förändring, och det är också 
den som har levt vidare. Lightfoot antar att det finns en gräns för hur många 
undantag en inre grammatik kan hantera. När den överskrids blir analysen 
ogenomskinlig, och barn måste göra en ny syntaktisk analys för att lösa pro-
blemet. Lightfoot tänkte sig att de engelska verben som skulle bli modaler 
först slumpmässigt fick ett antal särdrag, som att de slutade ta objekt, hade 
avvikande preterito-presentisk böjning, inte fick to-infinitiver när de andra 
engelska verben fick det, m.m. Han menar att gränsen för hur många undan-
tag de kunde ha nåddes runt sekelskiftet 1500. Det var då inte längre genom-
skinligt och effektivt för barn att analysera ”förmodalerna” som verb med 
långa undantagslistor, utan de (re)analyserade gruppen som en ny kategori: 
modaler. Hjälpverbskategorin i engelskan skapades alltså i och med den ana-
lysen. Lightfoot ansåg inte att de förändringar som gjorde reanalysen möjlig 
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hade något samband med varandra, och betraktade dem följaktligen inte som 
delar av någon hjälpverbiseringsprocess, utan just som slumpvisa föränd-
ringar vid godtyckliga tidpunkter. När reanalysen väl var genomförd fick den 
dock följdkonsekvenser för systemet, som måste modifieras för att införliva 
den nya kategorin. 

Warner (1983) har på flera punkter ifrågasatt dateringen av förändring-
arna, och Lightfoot (1991) har nyanserat beskrivningen, men behållit de 
grundläggande teoretiska antagandena om att strukturellt ogenomskinliga 
yttranden är förutsättningen för reanalys mellan generationer. De idéerna har 
också tagits som utgångspunkter för den vidare utvecklingen av minima-
listisk grammatikaliseringsteori, som nu arbetar efter antagandet att system-
ekonomi är den främsta drivkraften bakom grammatikalisering. Idén om 
modalerna som en sorts hjälpverbskategorins Big Bang har dock inte alls 
förts vidare, utan hjälpverb antas numera reanalyseras ett i taget, då och då. 

Inom minimalismen betraktas hjälpverb nu som en funktionell kategori. 
Hjälpverbisering hos till exempel Roberts & Roussou (2003) och van 
Gelderen (2004) innebär att verbet reanalyseras från att vara ett lexikalt verb 
som basgenereras i V till att bli ett funktionellt huvud som genereras i T. 
Denna nya analys görs precis som hos Lightfoot av inlärarna, dvs. barnen, 
som bygger den nya strukturen på strukturellt ogenomskinliga uttalanden 
från föräldragenerationen. Hos föräldern är verbet alltså ett verb som gene-
reras i V med ett antal hjälpverbstypiska särdrag. Hos barnet, som analyserar 
på ett annat sätt, blir det ett hjälpverb som genereras i T hos den nya in-
dividen. Fokus i denna typ av studier ligger därför på att finna strukturellt 
dubbeltydiga belägg, som kan produceras av en äldre inre grammatik, som 
ser can, till exempel, som ett verb, men där barnen som bygger upp sin inre 
grammatik samtidigt kan finna skäl att analysera can som ett hjälpverb.  

Orsaken till att yttranden blir strukturellt dubbeltydiga kan vara morfo-
logiska förändringar, fonologisk erosion, syntaktiska förändringar i andra 
delar av systemet m.m. Och skälet till att strukturell dubbeltydighet så ofta 
resulterar i analyser som skapar nytt funktionellt material är att inlärare strä-
var efter enkelhet och ekonomi i representationen av systemet. 

… the learning device is computationally conservative in that it has a built-in 
preference for relatively simple representations. In other words, if the trigger 
is ambiguous, the learner will choose the option that yields the simpler repre-
sentation. (Roberts & Roussou 2003:15)  

Detta formuleras i generella termer som att Merge ersätter Move, vilket är 
ekonomiprincipen som ligger till grund för all grammatikalisering i den 
minimalistiska modellen.  

Reanalys i minimalistisk hjälpverbiseringsteori drivs av en strävan efter 
ekonomi i representationen, som får inläraren att göra den – i den bemärk-
elsen – mest ekonomiska analysen av strukturellt dubbeltydiga uttalanden, 
vilket antas vara hjälpverbsanalysen. Hjälpverb blir till i barns analyser av 
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vuxnas verb, och det finns inget ingenmansland mellan kategorierna. Frågan 
som inställer sig blir då varför det finns så många oekonomiska strukturer 
som ännu inte har reanalyserats. 

So we do not need to ask what caused the change. What we need to see is 
what prevented the change from taking place sooner. (Roberts & Roussou 
2003:41) 

Fokus förflyttas alltså från vad som orsakar förändringar till vad som hindrar 
dem, och där finner Roberts & Roussou olika förklaringar i varje enskilt fall. 

Reanalysbegreppet har visat sig mycket användbart i grammatikaliser-
ingsstudier, där gram vanligtvis utvecklas över kategorigränser, men en pro-
blematisk association som är förbunden med själva termen renanalys bör 
kommenteras. Det är prefixet re- som leder tankarna till något slags upprep-
ning: en omanalys eller återanalys, vilket kan skapa en bild av en hjälpverbs-
kandidat som genom om- eller återanalysen ”flyttas” från verbkategorin till 
hjälpverbskategorin. På så sätt kan termen osynliggöra den skiktning som 
uppstår när ett verb får ännu en analys. Som kommer att framgå av nästa 
avsnitt uppstår problemet även med den mindre frekventa termen ”dekate-
gorisering”. 

2.5.2 Dekategorisering, skalor och kedjor 
Inom den funktionella grammatiken har man inte samma syn på reanalysen 
som något som sker mellan generationer, utan beskriver hjälpverbisering 
som en utdragen process som omfattar flera olika skalor, vad gäller såväl 
form som funktion. En hjälpverbskandidat kan förflyttas med olika hastighet 
– eller inte förflyttas alls – på de olika skalorna. Man tänker sig en successiv 
dekategorisering, där ett verb i överföringen från användning till användning 
förlorar verbegenskap efter verbegenskap på olika form- och funktions-
skalor, så att de nya användningarna blir allt mindre verbliknande (Krug 
2011:549). Att olika skalor är involverade gör det svårt att avgöra var 
gränsen mellan verb och hjälpverb ska dras, och hjälpverbskandidater utgår 
också från så olikartade källkonstruktioner att de inte kan genomgå exakt 
samma förändringar.  

Because the continuum of developments that yields auxiliary verb con-
structions from these heterogenous sources are by definition themselves 
indivisible into strict, discrete categories, but rather may show overlapping 
and ambiguous status in a wide range of domains (semantics, morphosyntax, 
etc.) there is considerable potential for varied residual archaisms to be 
preserved idiosyncratically in a given AVC [Auxiliary Verb Construction]. It 
thus is not possible to identify, for example, at which point verb–verb 
sequence X[SVC/V+Compl] becomes verb–verb sequence X´[AVC]. (Anderson 
2006:9) 



 41

Utifrån det synsättet blir övergången från verbkategorin till hjälpverbs-
kategorin glidande och omöjlig att datera. Perspektivet är här oftast typo-
logiskt, med ambitionen att beskriva mönster i mångfalden, och Heine & 
Reh (1984) och Heine (1993) har abstraherat och generaliserat ett mönster 
för hjälpverbsutveckling, kallat verb-till-TMA-kedjan. Grundidén är att 
hjälpverb kan ses som mellanstationer i utvecklingen från vanliga, lexikala 
verb mot affix, eller andra TMA-markörer. Därav benämningen verb-till-
TMA. Kedja (eng. chain) används inom grammatikaliseringsforskningen som 
en metafor för förändringsprocesser, där en etablerad användning före-
kommer samtidigt med en ny, parallellt med att den nya användningen blir 
etablerad och kan ligga till grund för ytterligare förändring. Man tänker sig 
alltså att användningarna hakar i varandra som länkar i en kedja. Ett annat 
sätt att ge ungefär samma bild av förändringsprocessen är att dela in den i 
överlappande stadier (som motsvarar länkarna i kedjan). Problemet med 
metaforerna är att de ändå antyder att de gamla användningarna försvinner 
efter ett tag, så som en länk tar slut innan den nya länken hakar i ännu en. 
Metaforerna åskådliggör hur en användning kan leda till en annan, men 
döljer den kvardröjande skiktningen, dvs. de synkrona parallellanvändningar 
i olika funktioner som är mer regel än undantag.  

Kedjorna, med länkar eller stadier, är också en bild av de form–funktions-
skalor som man ofta refererar till inom hjälpverbiseringsforskningen, där 
man placerar in verb utifrån olika parametrar. Heine ser följande fyra para-
metrar som de viktigaste i verb-till-TMA-kedjan 

 desemantisering 
 dekategorisering 
 klitisering 
 fonetisk erosion. 

Desemantisering, eller semantisk blekning, är, som framgick i 2.4.3, en 
semantisk förändring, som ses i termer av förlust. Det som de-as eller bleks 
är verbets lexikala betydelse, medan den grammatiska betydelsen antingen 
fanns där från början och blir kvar, eller tillkommer i de nya använd-
ningarna.  

Den typiska semantiska utvecklingen i verb-till-TMA-kedjan börjar med 
ett verb som har lexikal betydelse och selekterar ett agentivt subjekt. Detta 
verb har nominala eller adverbiella komplement som refererar till konkreta 
ting respektive något rumsligt. Man börjar sedan använda hjälpverbs-
kandidaten ihop med komplement som uttrycker dynamiska situationer eller 
aktioner. Det kan vara aktionsnominal, infinita verbfraser eller motsvarande. 
När hjälpverbskandidaten får en grammatisk funktion börjar den också 
användas med subjekt som inte refererar till agentiva varelser, vilket Heine 
beskriver som en övergång från domänen PERSON till domänen OBJEKT 
(se 2.4.1). 
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Dekategorisering använder Heine som en sammanfattande term för de 
morfosyntaktiska förändringar som gör att hjälpverbskandidaten i de nya 
användningarna blir allt mindre likt ett verb, och allt mer likt ett TMA-affix. 
Det motsvarar reanalysbegreppet på så sätt att det beskriver hur en enhet ur 
kategorin verb används som utgångspunkt för att forma en medlem i kate-
gorin hjälpverb, men det är inte alls abrupt mellan två generationer, utan 
innebär ett stegvis avskalande av de formmässiga egenskaper som är för-
knippade med kategorin verb, från användning till användning. 

Det som fungerar som ett morfosyntaktiskt typiskt verb, med nominala 
eller adverbiella komplement, börjar alltså användas även med nominali-
serade verb som komplement. Det förlorar ofta i dessa användningar vissa 
verbala drag, som förmågan att imperativiseras, att passiviseras, att nomi-
naliseras och att ta nominala komplement. Det som nu kan betraktas som ett 
hjälpverb kan efter hand förlora allt fler verbala egenskaper, som till 
exempel förmågan att negeras självständigt och att förekomma i olika posi-
tioner i satsen. Samtidigt används hjälpverbskandidaten allt oftare med kom-
plement som saknar nominala eller adverbiella morfosyntaktiska egenskaper, 
såsom infinithetsmarkörer eller adverbiell morfologi. Dekategoriseringen 
påverkar därmed hela konstruktionen, eftersom komplementen uppvisar allt 
fler verbala drag i takt med att hjälpverbskandidaten får färre. Och även 
dekategorisering leder tankarna till en hjälpverbskandidat som ”flyttas ut ur 
verbkategorin”, som ”förlorar” verbtypiska egenskaper, trots att det verbala 
skiktet ofta blir kvar och fortsätter att användas, medan hjälpverbsfunktionen 
kommer till.  

Klitisering innebär att det som var ett hjälpverb förvandlas till ett klitikon 
och placeras på någon annan enhet i satsen, vanligtvis – men inte nöd-
vändigtvis – på verbet i satsen. Detta är ett steg i utvecklingen mot affix, då 
de två verben omvandlas till ett verb med böjningsändelse, en utveckling 
som kallas morfologisering, eller ordsammansmältning (eng. univerbation i 
Hopper & Traugott 1993:135, Anderson 2006:1). 

Fonetisk erosion är en förändring som innebär att ett verb som utvecklas 
till en TMA-markör förkortas fonetiskt.  

Heine tänker sig att dessa utvecklingsskalor förhåller sig till varandra 
kronologiskt i utvecklingsstadier: desemantiseringen inträffar först och 
fortgår ett tag, vilket så småningom kan leda till dekategorisering, vilket i sin 
tur möjliggör klitisering och fonetisk erosion. Det är grundkronologin, även 
om det har visats att förändringar i grammatikalisering inte alltid följer den 
teoretiskt förväntade ordningen, utan grammatikaliseringen kan gå långt på 
en skala, samtidigt som den står still på en annan. Enligt Croft (2003) säger 
till exempel den idealiserade kedjan för pronomens grammatikalisering till 
personböjningaffix, att pronomen som blivit obligatoriska också bör ha kli-
tiserats. Empiriskt är det dock påfallande vanligt med obligatoriska, helt 
självständiga pronomen (2003:264–267). Osynkroniserade grammatikaliser-
ingsprocesser som avviker från idealbilden är alltså inget att förvånas över. 
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Det finns heller inget antagande om att verb som befinner sig på något 
stadium i utvecklingen måste gå vidare till nästa stadium. Tvärtom påpekar 
Heine att ju längre man kommer på skalorna, desto färre enheter finns där. 
De hjälpverbsliknande verben är fler än hjälpverben, som i sin tur är fler än 
TMA-affixen. Heine betonar också att detta är en generaliserad beskrivning 
av verbs utveckling till TMA-affix: alla verb går inte igenom alla för-
ändringar, även om de går genom hela kedjan till affix. Det kan bland annat 
bero på att vissa källverb och källkonstruktioner redan har eller saknar de 
egenskaper som annars skulle ha tillkommit eller förlorats i processen 
(1993:56).  

2.5.3 Morfosyntaktiska mönster och huvudsplittring 
Heine & Reh (1984) använder termen kanaler (eng. channels) för semantisk-
syntaktiska utvecklingvägar, och de afrikanska språk som de studerar upp-
visar ett antal sådana. De menar att ett fåtal vanliga grammatikaliserings-
mönster, som de kallar huvudkanaler, används för att bilda de allra flesta 
gram, men att de flesta gramtyper ändå har bikanaler, som står för ett fåtal 
gram. För aspektmarkörer finner de dock bara belägg för en enda kanal: verb 
som omskapas till hjälpverb och ibland till affix. De finner också att källverb 
vars betydelse medför att komplementen uttrycker plats eller mål, alltid får 
sina komplementaktioner i form av prepositionsfraser om de hjälpverbiseras, 
medan transitiva källverb får aktionsnominal eller liknande i form av objekt 
(1984:115–122).  

Heine & Rehs (1984) och Heines (1993) beskrivningar av morfosyntak-
tiska mönster i hjälpverbiseringsprocessen lägger tyngden vid semantiska 
orsaksfaktorer, men semantiken är inte den enda faktor som påverkar hjälp-
verbs syntax. Språkets struktur avgör också vilka former hjälpverbskonstruk-
tionerna får. Anderson (2006) studerar hjälpverbskonstruktioner i 800 språk, 
och den morfosyntaktiska bild han målar upp är minst sagt varierad. Han 
förklarar i huvudsak variationen utifrån Heines hjälpverbiseringsperspektiv, 
men lägger större vikt vid att det inte är ett verb som grammatikaliseras, utan 
hela konstruktionen. Hos Anderson handlar det således inte om källverb, 
utan om källkonstruktioner, och han visar att källkonstruktionens struktur är 
den avgörande faktorn för var i hjälpverbskonstruktionen finithetsrelaterade 
böjningsmorfem placeras.  

Vad som kallas huvud i en hjälpverbskonstruktion har varierat med forsk-
aren och det studerade språket, och det beror naturligtvis både på att man har 
haft olika kriterier för att identifiera huvuden, och på att olika språks hjälp-
verbskonstruktioner ser olika ut. I många språk bär hjälpverbet finithets-
böjning och avgör frasens status som verbfras, och kan på sådana kriterier 
uppfattas som huvudet. Det lexikala verbet styr de semantiska rollerna för 
satsens argument och anger därmed selektionsrestriktionerna, vilket gör att 
det lexikala verbet på sådana kriterier kan uppfattas som huvudet. På sven-



 44

ska kallas det just huvudverb. För att skilja mellan dessa olika huvud-
funktioner använder sig Anderson av tre olika begrepp för huvuden i hjälp-
verbskonstruktioner, en lösning som även kommer att användas i den här 
avhandlingen. 

1. Böjningshuvud: den enhet som bär den finithetsrelaterade böjningen. 
2. Syntaktiskt huvud: den enhet som avgör frastillhörigheten, och som 

övriga led formellt är underordnade.  
3. Semantiskt huvud: det verb som styr argumentens semantiska roller. 

Av dessa olika huvudfunktioner är det endast den semantiska huvudfunk-
tionen som skiftar från ett verb till ett annat i hjälpverbiseringsprocessen. 
Böjningshuvudfunktionen varierar typologiskt, vilket beror på att olika typer 
av källkonstruktioner förekommer i olika språk. Serieverbskonstruktioner 
som hjälpverbiseras resulterar vanligen i att böjningen delas mellan verben 
eller dubbleras, medan källkonstruktioner bestående av verb med nominala 
och adverbiella komplement medför att böjningsmorfologin placeras på 
hjälpverbet (Anderson 2006:21–25). Vilket verb verbböjningsmorfologin 
placeras på förändras inte i hjälpverbiseringsprocessen, och att svenska 
hjälpverb alltid bär finithetsböjningen kan därför betraktas som en indikation 
på att de härstammar från källverb med komplementkonstruktioner. 

Vilket verb som blir det syntaktiska huvudet påverkas inte av hjälpverb-
iseringsprocessen, utan är förbundet med språkets ordföljd: i VO-språk blir 
det det första verbet, i OV-språk det sista. Ordningsföljden och den syn-
taktiska över–underordningsrelationen behålls sedan genom processen. 
Svenskan är ett VO-språk, och det första verbet, dvs. hjälpverbet, är det 
syntaktiska huvudet som bestämmer frastillhörigheten.1 Vilket av verben 
som utgör det syntaktiska huvudet skiftar alltså inte heller i hjälpverbiser-
ingsprocessen, även om syntaktiska funktioner kan påverkas av de seman-
tiska förändringarna.  

Att det lexikala verbet alltid utgör det semantiska huvudet följer av det 
villkor som måste vara uppfyllt för att vi ska kalla något för en hjälpverbs-
konstruktion, nämligen att det ena verbet uttrycker grammatisk betydelse 
och det andra lexikal. Den semantiska huvudfunktionen förflyttas alltså från 
ett verb till ett annat, och det är den centrala förändring som förväntas äga 
rum i hjälpverbiseringsprocessen.  

Sammanfattningsvis betraktas hjälpverbskonstruktioner här som en typ av 
komplexa predikat, bestående av två verb som delar på huvudfunktionerna 
och därmed tillsammans fungerar som ett enda predikat. Att ett svenskt 
hjälpverb har hjälpverbsfunktion innebär följaktligen att det utgör det morfo-
logiska och syntaktiska huvudet i frasen, medan huvudverbet utgör det se-
mantiska huvudet eftersom det avgör vilka semantiska roller argumenten får. 

                          
1 Även när svenskan under fornsvensk tid hade mycket OV i bisatser, var ordningen hjälpverb 
– objekt – verb (Delsing 1999). 
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2.5.4 Satssammansmältning 

2.5.4.1 Ensats, tvåsats 
En egenskap som ofta anges som definierande för hjälpverb är att de till-
sammans med ett lexikalt verb utgör en ensatsstruktur. En annan egenskap 
som i andra sammanhang uppges vara definierande för hjälpverb är att de 
tillsammans med ett lexikalt verb utgör en tvåsatsstruktur. Hur många satser 
en hjälpverbsstruktur består av beror nämligen på vilka teoretiska antag-
anden, och vilken analys man gör.  

Tvåsatsanalysen bygger på den synkrona lyftningsanalysen inom formell 
teori. Förenklat uttryckt vill man beskriva det faktum att huvudverbet, men 
inte hjälpverbet, har en semantisk relation till subjektet genom att anta två 
underliggande satser, en för varje verb. Hjälpverbets sats genereras med en 
tom subjektsposition, medan komplementverbets sats genereras med ett 
subjekt. Det är komplementverbets subjekt som sedan ”lyfts upp” för att 
fylla den tomma subjektspositionen i den överordnade satsen, dvs. hjälp-
verbets sats. Tanken åskådliggörs här med exempelsatsen Jon måste åka. 
Den underliggande strukturen har då en tom subjektsposition före hjälp-
verbet, eftersom hjälpverbet måste inte genereras med subjekt. 

 måste Jon åka 

tom 
subjektsposition 

hjälpverb subjekt VP 

I ytstrukturen nedan tänker man sig att åkas subjekt har lyfts upp en nivå, till 
matrissatsens subjektsposition, och lämnar en tom subjektsplats efter sig. 

Jon måste  åka 

subjektsposition 
fylld med det 
infinita verbets 
subjekt 

hjälpverb subjektsposition 
som nu är tom 

VP 

Så fogas de två verbens satser på ytan samman till en, men den under-
liggande strukturen kan betraktas ändå som en tvåsatsstruktur. Detta var en 
analys som gjordes i förhållande till analysen av verb med semantiska rela-
tioner till sina subjekt, kallade kontrollverb. Satser med kontrollverb antogs 
genereras med två subjekt, varav ett måste strykas, eftersom man inte kunde 
ha två likadana nominalfraser i samma sats. Den transformationen kom att 
kallas lika NP-strykning eller kontroll, i kontrast till subjektslyftning. 
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Jesper försöka Jesper förstå 

subjekt till 
försöka 

verb subjekt till 
förstå 

verb 

Ytstrukturen blev då som nedan. 

Jesper försöker Jesper förstå 

subjekt till 
försöka 

verb osynligt och 
ohörbart subjekt 
vars referens 
kontrolleras av 
subjektet i den 
överordnade 
satsen 

verb 

Under den generativa teorins utveckling har lyftning respektive kontroll 
diskuterats intensivt (se Davies & Dubinsky 2004), och man har argumen-
terat både för och emot lyftning som fenomen.2 När man arbetade med 
ytstrukturer, djupstrukturer och transformationer utgick man från att lyft-
ningsstrukturers och kontrollstrukturers ytliga likhet var just ytlig; eftersom 
det fanns uppenbara semantiska skillnader måste de komma ur skilda djup-
strukturer och gått igenom olika syntaktiska transformationer, varpå resul-
tatet blivit likadana ytstrukturer (Rosenbaum 1967).  

Andra (Bach 1977, Brame 1976) menade att skillnaden låg på den seman-
tiska tolkningens plan, och inte i syntaxen. Den skillnad som finns mellan 
subjektsautonoma och subjektsorienterade verb antas då enbart bero på 
betydelseskillnaderna hos dessa verb. De utgick från att infinitivfrasen alltid 
var en verbfras helt utan subjekt, och kunde då analysera lyftning och kon-
troll som strukturellt identiska: lyftningsverb och kontrollverb tar båda en 
infinit verbfras som komplement och blir därmed båda ensatsstrukturer.  

Linjerna har sedan böljat fram och tillbaka. Några har gett nya argument 
för tvåsatsanalyser, andra för ensatsanalyser. Tvåsatsanalyserna har inne-
fattat syntaktiska operationer, där man velat förklara skillnaden mellan kon-
troll- och lyftningssatser i termer av struktur och flyttningsoperationer, 
medan ensatsanalyserna förlagt skillnaden till verbsemantiken. Gramma-
tikaliseringstänkandet och det ökade intresset för variationer och föränd-
ringar i komplexa predikat har också gett andra analyser. Formella gramma-
tikaliseringsforskare som Roberts & Roussou (2003) och van Gelderen 
(2004) utgår från att reanalyserade hjälpverb genereras som funktionella 
huvuden i T (dvs. den del av satsen som hanterar grammatisk information) 

                          
2 Det finns många typer av lyftning, varav den subjektslyftning som förekommer med hjälp-
verb är en. 
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medan de före reanalysen genererades i V (dvs. den del av satsen som 
hanterar lexikala enheter) och flyttade. Det innebär att det som av en tidigare 
generation analyserades som två satser med flyttning av det överordnade 
verbet, av en senare generation reanalyseras till en sats utan sådan flyttning. 
Roberts & Roussou (2003) och van Gelderen (2004) ser därmed också hjälp-
verbisering som en diakron satsföreningsprocess, och satser med hjälpverb 
analyseras som ensatsstrukturer. 

Den funktionella ensatsanalysen bygger på idén om ensatskonstruktionen 
som en syntaktisk spegling av enhändelsetolkningen (Givón 2001, Anderson 
2006). Man ser hjälpverbiseringsprocessen som en semantisk och syntaktisk 
sammansmältning av två satser med två verb, vilka kommer till att dela ett 
eller flera argument och fungera som en sats där två verb predicerar till-
sammans.  

Utifrån vilket teoretiskt perspektiv man än analyserar satstrukturen hand-
lar det alltså om att man uppfattar hjälpverbskonstruktioner som något ut-
över en vanlig sats med ett enkelverb. För att fånga det antar man ofta att det 
på något sätt finns ännu en sats i bakgrunden – i den underliggande struk-
turen eller i konstruktionens historia.  

2.5.4.2 Nominal, aktionsnominal, infinitivfraser och satser 
Hjälpverbisering beskrivs även i denna studie som en satsföreningsprocess, 
och testen av hjälpverbets argumentstruktur bygger på att hjälpverbigheten 
manifesterar sig som en sats med två verb som predicerar tillsammans. Men 
det kan vara mycket olika typer av ”satser” som utgör utgångspunkter för 
föreningsprocessen. Fischer (2007:kap. 5) påpekar att det tvärspråkligt sett 
verkar finnas ytterst få hjälpverbskonstruktioner som verkligen bildats ut-
ifrån två fullständiga satser. Källkonstruktionerna till de svenska hjälpverb 
jag undersöker är mestadels verb med nominala komplement, och det är väl 
inte givet varför processen då ska kallas satssammansmältning.  

Det finns olika former av källkonstruktioner, men för transitiva källverb 
bygger det hela på att nominalen är aktionsnominal, även kallade nominali-
seringar. Koptjevskaja-Tamm (1993) har visat att aktionsnominal typo-
logiskt sett kan beskrivas som en blandform mellan satser och substantiviska 
nominalfraser. Semantiskt uttrycker de en aktion, och i de drygt 70 språk 
som Koptjevskaja-Tamm undersöker lånar de sina uttrycksformer från den 
ena eller andra polen. Svenska aktionsnominal har semantiskt sett aktanter, 
vilket innebär att de har semantiska relationer till referenter som kan ut-
tryckas eller utelämnas. I de fall aktanterna uttrycks är det som possessiv- 
eller prepositionsattribut (SAG 3:31). Svenska aktionsnominal har alltså sin 
form gemensam med nominalfrasen, men de semantiska aktanterna med 
satsen. 

Enligt Givón (2001:24–26) uppvisar nominaliseringar olika grader av 
finithet, där låg finithet markeras av adjektivattribut, genitivattribut och 
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nominala suffix. Medellåg finithet markeras med infinitivmarkörer, och full 
finithet av argument i nominativ eller objektsform, samt verbala tempus-, 
modus- och aspektmarkörer. Finithet motsvarar med andra ord satsvärdighet, 
där den mest finita satsen är den fullt utbyggda satsen, medan den mest 
infinita uppvisar flest nominalfrasformer. 

I denna avhandling betraktas aktionsnominal som satsanaloga nominal-
fraser, och placeras in på en skala mellan substantiviska nominalfraser och 
satser. Hjälpverbisering beskrivs visserligen som en satsföreningsprocess, 
men utgångsläget är inte likvärdiga satser, utan föreningen sker mellan en 
överordnad finit sats med uttryckta led och en underordnad, nominalfras-
liknande sats eller infinitivfras, med underförstådda led. 

2.6 Syntaktiskt-semantiska samband 
Om och hur semantiska och syntaktiska förändringar samspelar i hjälp-
verbisering har varit en av de mer kontroversiella frågorna, eftersom det 
både handlar om hur man föreställer sig att språkförändring går till och hur 
nära man tänker sig att semantik och syntax samverkar – frågor där formella 
och funktionella teorier alltid gett olika svar. Enligt Lightfoot (1979) upp-
kom de inledande hjälpverbiseringsförändringarna av en slump, medan de 
efterföljande var konsekvenser av reanalysen. För Newmeyer (1998:kap. 5) 
och Roberts & Roussou (2003:2) framstår grammatikalisering också som ett 
epifenomen. De ser det som en mängd processer som förekommer själv-
ständigt i språket, och som – när de uppträder tillsammans – kan kallas 
grammatikalisering. Ekonomi i representationen av systemet ses som motorn 
bakom förändringarna, och semantisk blekning ses snarast som en effekt av 
reanalysen (se 2.4.3).  

Som framgått av 2.5.2 har de funktionella teorierna i stället sett gramma-
tikalisering som en mer eller mindre sammanhängande process, där de olika 
förändringarna samspelar. Syntaktiska förändringar uppfattas som drivna av 
semantiska förändringar, vilket innebär att den yttersta drivkraften är män-
niskors benägenhet att använda samma sorts kognitiva strategier för att 
skapa och förstå grammatiska betydelser: metaforer, metonymier och infe-
renser. Det förutsätter att syntaxen är semantiskt motiverad och tenderar att 
förändras med förändrade semantiska relationer mellan konstituenterna. Det 
är själva grundvalen i en funktionell grammatiksyn, eftersom den baseras på 
att syntaktiska kategorier och enheter är semantiskt och/eller funktionellt 
grundade, men det är ett grundantagande som kan göras olika starkt. Man 
skulle kunna uppfatta syntaxen som en direkt spegling av de semantiska för-
hållandena, men i så fall skulle en betydelse alltid svara mot en syntaktisk 
form, och så är det bara inte. Habitualitet kan i svenskan uttryckas peri-
frastiskt med hjälpverb, som pläga, bruka och tendera, genom presens-
morfemet, eller genom lexikala verb, som skåpsupa och veckopendla. Sam-



 49

bandet mellan semantik och syntax måste därför förstås som en statistisk 
korrelation, en tendens som aldrig kan tas för given i det enskilda fallet. Att 
graden av syntaktisk integration mellan två verb följer den semantiska inte-
grationen uppfattar Givón dock som ett av de tydligaste exemplen på sådana 
korrelationer. 

The stronger is the semantic bond between the two events, the more exten-
sive will be the syntactic integration of the two clauses into a single though 
complex clause. (Givón 2001:39) 

Antagandet är alltså att semantisk integrering har en tendens att medföra 
syntaktisk integrering, och att de syntaktiska förändringarna därför följer av 
de semantiska (Heine & Reh 1984, Givón 1991, 2001, Brinton 1998).  

Samspelet mellan semantik och syntax aktualiseras i högsta grad i denna 
studie, där de så kallade syntaktiska test som utgör metoden ofta beror av 
semantiska förhållanden. Syntax och semantik är därför genomgående svåra 
att separera, men med semantik avses sådant som har att göra med hjälp-
verbskandidatens konventionaliserade betydelse, och selektionsrestriktioner 
är semantiska krav som kommer av hjälpverbskandidatens betydelser. En 
syntaktisk funktion som objekt eller hjälpverb känns igen på sin form och 
position i satsen, men också utifrån dess semantiska relation till satsen, som 
ofta representeras i form av semantiska roller. Flera relationer och restrik-
tioner som har med den semantiska rollfördelningen att göra beskrivs därför 
som semantisk-syntaktiska i denna avhandling. 

2.7 Svensk hjälpverbiseringsforskning  
Hjälpverbiseringsforskningen har uppenbarat universella mönster i mång-
falden av hjälpverbskonstruktioner, men också språktypsspecifika avvikelser 
från dem, vilket understryker vikten av att ta hänsyn till såväl generell hjälp-
verbiseringsteori som språkspecifika kartläggningsstudier. Den tvärspråkligt 
inriktade hjälpverbsforskningen har beskrivits ovan, och här presenteras 
kortfattat svenska hjälpverbsstudier.  

Holm (1958) undersöker de ingressiva, och ibland futurala, taka och fara 
som hjälpverb och i pseudosamordningar. Han studerar äldre texter och 
moderna dialektprov, och finner då att taka fungerat som ingressivt hjälp-
verb i såväl fornisländska som fornsvenska, och noterar att komplementet 
ibland konstruerades taka til at, medan fara utvecklats till hjälpverb under 
historisk tid och i huvudsak verkar härstamma från en konstruktion med final 
infinitiv. Fara kom sedan att ersätta taka över många områden. Långt före 
grammatikaliseringsteorins uppsving använder Holm flera av de verktyg 
som nu används i hjälpverbiseringsstudier, som till exempel belägg med 
saksubjekt och väderverb för att avgöra om fara användes som hjälpverb i 
det äldre materialet. Han beskriver också den semantiska utvecklingen från 
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rörelseverb till ingressiva och futurala hjälpverb som en del av ett mönster, 
eftersom det var en vanligt förekommande förändring i europeiska språk. 

Westberg (1987) kartlägger hur bruka och pläga lånades in från lågtyskan 
och finner att pläga lånades in som hjälpverb, medan bruka lånades in som 
transitivt verb och först började användas som hjälpverb under 1600-talet. 
Det är en kartläggning av brukas semantiska utveckling från ’använda, 
utöva’ till vanemässighet som refereras mer utförligt i avsnitt 6.1, men den 
sätter inte utvecklingen i något hjälpverbiseringsperspektiv.  

Hjälpverbiseringsperspektivet utnyttjas däremot av Falk (2002), som be-
skriver framväxten av det futurala kommer att som hjälpverbisering, utifrån 
en undersökning av Bojesson (1995). Det började användas med infinitiv 
under 1500-talet. Innan dess användes det som rörelseverb med adverbiellt 
komplement, och ofta i konstruktionen kommer till att, vilket är i linje med 
Heine & Rehs (1984) iakttagelse om hur verb med mål- eller riktnings-
komplement börjar konstrueras med prepositioner före komplement-
aktionerna vid hjälpverbisering. Falk antar att betydelseutvecklingen gått 
från rörelsebetydelsen via ’råkar ske’ till den futurala betydelsen.  

Andersson (2007) har gjort en kognitiv semantisk studie av må och kunna 
i fornsvenskan, som fokuserar på utvecklingen av deras mångskiftande 
betydelser. Han sammanfattar också den internationella diskussionen av må 
som ett möjligt exempel på degrammatikalisering. Huvudargumentet i den 
diskussionen var en hävdad betydelseutveckling från grammatisk till lexikal 
betydelse, och mås övergång från preterito-presentisk böjning, med presens-
formen må och preteritumfromen måtte till den regelbundna böjningen med 
presensformen mår och preteritumformen mådde. Den förändringen har 
anförts som evidens för att må genomgått degrammatikalisering, vilket 
Andersson avfärdar (2007:187–191). Hur må en gång grammatikaliserades 
är heller inte empiriskt kartlagt.  

Hjälpverbet lärs historia har rekonstruerats i brist på empiri. Lär finns 
belagt som hjälpverb först 1495, då med rent futural betydelse. Man har 
gissat på lära och låta som tänkbara källverb. Björkstam (1919:70–96) 
argumenterar för att lär härstammar från lära, av morfologiska och fono-
logiska skäl, medan Wessén (1965:162) menar att det måste komma från 
låtas presensform läter, av semantiska skäl. Svensson (2005) stöder låta-
hypotesen, medan Teleman (2007a) lutar åt lära-hypotesen, framförallt på 
grund av det morfologiska argumentet. Han rekonstruerar en betydelse-
utveckling där lära gett ett lär med betydelsen ’måste’, som sedan skulle 
kunna ha gett den belagda futurala betydelsen hos lär, och utifrån den upp-
står den epistemiska. Han betonar dock att betydelseutvecklingen är osäker. 
Teleman har också beskrivit verkas utveckling (2007b). Eftersom verka 
grammatikaliserades under 1800- och 1900-talen är det empiriska underlaget 
för studien är ett helt annat än för lär. Verka utvecklas från ett agentiellt verb 
med betydelsen ’bearbeta, utföra’ till ett epistemiskt hjälpverb med en 
betydelse som kan beskrivas som att ’vissa konstaterade omständigheter 
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tyder på att’. Det har också blivit semantiskt oavhängigt av sitt subjekt, för 
att uttrycka talarens uppfattning om den infinita aktionens sannolikhet, vilket 
Teleman beskriver med Hopper & Traugotts term subjektifiering. Verka 
användes med såväl substantiviska som adjektiviska komplement, och Tele-
man ser i första hand de adjektiviska, som verka nöjd, som källkonstruk-
tioner till verka vara nöjd. 

Teleman har också beskrivit de svenska hjälpverbstesten som mätare av 
grammatikaliseringsgrad, vilket denna avhandling tar avstamp i (1993). Den 
artikeln refereras därför noggrannare i 3.1.3., men här kan den bild den 
tecknar av hjälpverbiseringsprocessen för svenska hjälpverb kort samman-
fattas som att transitiva, agentiva verb förlorar i lexikal betydelse, i transi-
tivitet och agentivitet, för att grad- eller stegvis bli hjälpverb utan argument-
struktur, förkortas fonetiskt och i samband med det få oregelbunden böjning.  

Larsson (2009) har studerat perfektkonstruktionens framväxt, där det 
infinita verbet är ett particip, och hjälpverbet nu är ha, som i Han har tvättat 
fönstren. Fokus ligger på hur hava och vara med participkomplement växlat 
i äldre svenska, och hur två klart skilda konstruktionstyper utvecklats därur. 
Hon undersöker vilka faktorer som påverkar växlingen mellan vara och 
hava, och finner att agentivitet – som spelar stor roll i många hjälpverbiser-
ingsstudier – inte har någon nämnvärd betydelse, medan partiklar och 
aktionsarter hos participaktionerna spelade stor roll. Larsson menar att 
participen som kombinerades med hava och vara först semantiskt utvecklade 
olika egenskaper, vilka sedan befästes i morfologiska skillnader: perfekt-
konstruktionen har ha med supinum, medan vara tar ett particip. Participet 
som blev en supinumform i perfektkonstruktionen har temporala egenskaper, 
vilket participet vid vara saknar.  

Svensk hjälpverbsutveckling är alltså inget vitt fält på kartan, utan flera 
hjälpverbs utveckling har studerats. Deras infinita verbfraskomplement har 
introducerats som prepositionsfraser (kommer att, taka til at) eller particip-
fraser (ha), adjektivfraserer (verka) eller – mer osäkert – final infinitiv (fara 
at). Hjälpverb har också lånats in som sådana (pläga), eller så har källverb 
lånats in för att sedan utvecklas till hjälpverb på svensk mark (bruka). Men 
ur ett hjälpverbiseringsperspektiv är det värt att uppmärksamma inte bara det 
som hänt, utan också det som inte har hänt. Flera hjälpverb har utvecklats 
under den svenska skrifthistorien, men inget hjälpverb har vidareutvecklats 
till verbböjningsaffix. Vårt senast tillkomna verbböjningsaffix, passiv-s, här-
stammar inte från ett hjälpverb, utan från ett pronomen (Öhlin 1918:11, 
Sundman 1987:235). Däremot tror man att den svaga preteritumändelsen -de 
har bildats utifrån ett tidigare hjälpverb (Wijk-Andersson 1997:197), och då 
sannolikt under den tid germanskan var ett OV-språk.  
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3 Hjälpverb som kategori och hjälpverbs-
test som kategoriseringsverktyg  

This definition of auxiliary verb is admittedly somewhat vague. This is inten-
tional. (Anderson 2006:5) 

3.1 Kategorin utifrån kriterier, listor och test 
Alla ordklasser och grammatiska kategorier har sina avgränsningsproblem – 
så även hjälpverbskategorin. Svårigheten att kategorisera just hjälpverb har 
under de senaste decennierna främst tillskrivits det faktum att hjälpverb 
grammatikaliseras fram, och hjälpverbskategorin har periodvis kommit att 
fungera som något av ett Rorschachtest för lingvister, som projicerat sina 
teorier om grammatiska kategorier och grammatikalisering på den. Detta 
kapitel handlar om försöken att förstå och definiera hjälpverb, som resulterat 
i en prototypkategorimodell. Därför diskuteras hur sambandet mellan hjälp-
verbiseringsprocessen och kategorins graderingar och oklara gränser ska 
förstås. 

3.1.1 Stipulationer och språkbruk 
Det händer att man definierar hjälpverb utifrån klara och entydiga kriterier, 
men då blir resultatet ofta kontraintuitivt på någon eller några punkter. Steele 
m.fl. (1981) hade ambitionen att finna den universella kategori som hjälp-
verb skulle höra till: Aux. De antog två definierande egenskaper hos Aux.  

1. Det ska vara en konstituent. 
2. Konstituenten ska uttrycka tempus och/eller modus, inom ramen för 

ett paradigm. 

De undersökte sedan träffbilden i ett par olika språk, och de enheter som 
med ett sådant tillvägagångssätt identifierades som medlemmar i Aux var 
inte alltid särskilt verblika, utan innefattade även enheter som i de tradi-
tionella grammatikbeskrivningarna kallades partiklar eller klitikon, sådant 
som helt enkelt inte brukar uppfattas som hjälpverb. Och om man bara 
eftersträvade en välavgränsad hjälpverbskategori för operativa syften skulle 
det också vara oproblematiskt att ställa upp nödvändiga och tillräckliga vill-
kor på det sätt som ibland görs just för att kunna utföra en analys, till 
exempel att hjälpverb inte tar att med sitt infinitivkomplement (Loman 1958, 
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Delsing 1999). Men i likhet med alla andra grammatiska kategorier är hjälp-
verb en kategori i två bemärkelser. Å ena sidan är det en expertkategori, kon-
struerad av språkvetare som medvetet lär in, diskuterar och utarbetar expli-
cita kriterier och test för vad som tillhör kategorin. Å andra sidan antar vi 
också att det är någon form av omedveten mental kategori hos språkbruk-
arna, som använder hjälpverb som hjälpverb, utan att nödvändigtvis veta om 
att det är det de gör. I arbetet med att definiera expertkategorin strävar man 
oftast efter att i möjligaste mån spegla den omedvetna kategori som man 
antar att språkbrukarna har skapat sig och på något sätt använder för att pro-
ducera och analysera yttranden. Taylor (1995:68–74) skiljer mellan expert-
kategorier, som kan formuleras utifrån entydiga definitioner och klara krite-
rier, och folkkategorier, som byggs upp genom associationer till prototypiska 
exemplar och egenskaper. Att expertkategorin hjälpverb dras med avgräns-
ningsproblem är uppenbart en följd av ambitionen att fånga det som upp-
fattats som ett speciellt hjälpverbsbruk, dvs. användningarna av de enheter 
som vi – intuitivt och/eller av tradition – uppfattar som hjälpverb. Annars 
skulle problemet för länge sedan vara löst med en stipulation.  

3.1.2 Traditionella listor  
En tänkbar orsak till gränsdragningsproblemen har också antagits vara gram-
matiktraditionen, med dess listor på hjälpverb.  

Vår uppfattning om vad ett hjälpverb är beror väl på att vi har lärt oss listor 
med hjälpverb. Med dessa som prototypisk utgångspunkt utvidgar vi kate-
gorin med verb som på ett eller annat sätt liknar listans. (Teleman 1993:360) 

Därför ägnas detta avsnitt åt denna listas framväxt i svensk grammatikveten-
skap. 

Centrala drag hos hjälpverb är att de uttrycker grammatisk betydelse och 
fungerar på ett sätt som påminner om verbböjningsaffix. När man under 
1600- och 1700-talet började bygga upp en svensk grammatikvetenskap, 
övertog man i stor utsträckning den latinska begreppsapparaten och tilläm-
pade den på svenskan (Teleman 2002, Lindberg 1987, Haapamäki 2002), 
och ett av de begrepp som överfördes var verba auxiliaria, tidigt försvenskat 
till hjelpverber. Föreställningen om att det finns verb som ”hjälper” andra 
verb med något härstammar alltså från den latinska traditionen.  

Hjälpverben togs vanligtvis upp i samband med verben och deras kon-
jugationer, där hjälpverben presenterades på särskilda listor, sannolikt på 
grund av sina avvikande böjningsmönster. De tycks samtidigt ha betraktats 
som en del av andra verbs böjning, eftersom de tas upp i samband med be-
skrivningen av svenskans enkla och sammansatta former för olika tempus, 
modus och diates. Broocman (1813) skriver exempelvis 

Svenska språket har icke olika ändelser (böjningar) för alla de beskrifna olika 
förhållanden, tider, sätt och personer, i hvilka ett Verb kan nyttjas. (Häri äro 
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de gamla språken vida fullkomligare). Vårt, liksom de flesta nyare språk, 
måste taga åtskilliga Verber till hjelp, för att fullständigare kunna uttrycka 
tiden och stället af händelser. […] 

Således finnas i Svenskan flera så kallade Hjelpverber (Verba Auxiliaria): 
Vara, Blifva, Hafva, Skola, Må, o.s.v.  

Dock saknar vårt språk ej alldeles egna ändelser för att uttrycka tider och sätt. 
Imperfektet har alltid sin särskilta form, talade, hörde, köpte, [...]. (Broocman 
1813:34) 

I enlighet med denna syn på hjälpverb som ett slags böjningsenheter tar man 
också upp dem i de andra verbens konjugationsscheman. Bilden av konjuga-
tionerna i Figur 3 illustrerar hur Broocman använder hjälpverb för att ”böja” 
köpa i konjunktiv – även om det mestadels är hjälpverben som växlar och 
böjs. 

Denna ordning framstod för Enberg som så självklar att han i sin Svensk 
språklära utgifven af Svenska Akademien (1836) skiljer mellan egentliga och 
oegentliga hjälpverb med sitt egenhändigt konstruerade konjugationsschema 
som kriterium: 

Dessa verber äro Egentliga hjelpverber, emedan de nyttjas vid hufvudverbers 
konjungerande. Vissa andra verber gifvas, som kunna kallas Oegentliga 
hjelpverber, emedan de väl ej förekomma i sjelfva konjugationerna, men 
likväl oftast nyttjas i förening med hufvudverber. (Enberg 1836:153) 

På 1800-talet började man dessutom betrakta hjälpverben från ett syntaktiskt 
perspektiv. Boivie beskriver till exempel huvudverbet som fyllnad till hjälp-
verbet, även om han också ställer upp hjälpverben i konjugationerna (Boivie 
1820:164–165). Andréasson (2001:18), som har undersökt termen objekts 
framväxt, menar att den förste som explicit argumenterar för att hjälpverbens 
komplement bör betraktas som objekt, och beskrivningen av hjälpverb där-
med föras till syntaxen, är C. J. L. Almqvist, som formulerar sin motivering 
med almqvistsk logik och esprit. 

Klart är, att då bildandet af futurum, perfektum, plusqvamperfektum och 
åtskilliga konjunktiva uttryck i Svenskan (liksom i flera nu lefvande euro-
peiska språk) ej sker genom en verbet sjelf tillhörig form, så kan det icke med 
rätta vara Formlärans och Etymologiens sak; utan, enär uttryckandet af dem 
tillvägabringas medelst sammansättningar, måste det lika mycket vara ett 
ämne för Syntaxen, att visa huru härmed tillgår, som det alltid varit henne 
tillerkändt, att lära huru andra fraser (sattser, sammansättningar af flere ord, 
meningar, perioder o.s.v.) bildas. Af denna grund ser jag föga anledning vara, 
att uppgöra Konjugationerna på det sätt, att ett verb deri visar sig under sina 
sammansättningar med andra verber. Vill man icke medgifva det vara 
oriktigt, att föra upp ibland ett Verbs former, sådant, som ej tillhör det 
Verbets former, så må man åtminstone tillstå att det är onödigt. (Almqvist 
1832:55) 
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Figur 3. Broocmans konjugationer 
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Almqvist är också i sitt syntaxavsnitt tydlig med att infinitiverna, och 
även supinum efter hafva, räknas som ”objekter”. Vad gäller användningen 
av hjälpverb i övrigt skriver Almqvist i sitt syntaxavsnitt att ”en infödd 
brukar dem, efter som hans tanke fordrar” (Almqvist 1832:146–147). 

Hjälpverbens amfibienatur uppmärksammades också. Flera av 1800-
talsförfattarna påpekar att dessa hjälpverb också kan användas som enda 
verb i en sats, men då betraktas de inte som hjälpverb (t.ex. Broocman 1813: 
40). Enberg menar dock att andra verb ibland kan användas som hjälpverb, 
till exempel gå och kommer i ”Jag går att underrätta Er, Jag kommer nu att 
omtala” (1836:161). Kriteriet tycks då vara att det används tillsammans med 
ett infinit verb. 

Aspekt omtalas inte som egen betydelsekategori, men det förekommer att 
aspektuella betydelser tas upp som tempus. Tiällmann beskriver till exempel 
redan på 1600-talet det aspektuella hålla på som ett ”hielpord”.  

”hielpordet hölt på brukas sällan eller onödigt.” (Tiällmann 1696:202) 

Han framställer det som en sorts överflödig variant av tempus, kallad ”præ-
teritum imperfectum”. Drygt 150 år senare räknar Boivie med fyra ”fina 
skillnader i tid” vardera för nutid, dåtid och framtid, och de presenteras som 
motsvarigheter till latinets böjningsformer. 

Obestämd __ Jag skref __ scripsi. 

Börjande __ Jag började skrifva __ scripturus eram. 

Fortsatt __ Jag var sysselsatt med att skrifva __ scribens eram eller scribe-
bam. 

Fulländad __ Jag har skrivit ifrån mig __scripseram. (Boivie 1820:54)  

Det är alltså inte så att det vi nu kallar aspekt i svenskan var ett okänt feno-
men, men det beskrivs aldrig som något skiljt från tempus. Verbets böjnings-
kategorier var tempus, modus och diates, och dessa kategorier fick också 
ligga till grund för vilka verb som togs upp på hjälpverbslistan, dvs. ett krite-
rium för hjälpverb verkar ha varit att de uttryckte en betydelse som mot-
svarade en verbal böjningskategori i svenskan. Hjälpverben beskrivs följ-
aktligen som 

 temporala 
 modala eller konjunktivbildande 
 passivbildande.  

Aspekt är inte, och har – till skillnad från tempus och modus – heller aldrig 
varit en verbböjningskategori i svenskan, vilket kan ha bidragit till att de 
aspektuella hjälpverben undgått uppmärksamhet.3 De svenska aspektuella 
                          
3 Man kan räkna perfekt som en aspektuell kategori (Dahl 1985, Ritz 2012:885–888), men 
den svenska perfekten brukar inte räknas dit (SAG 1999, Larsson 2009).  
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hjälpverben har heller aldrig som grupp uppvisat så många hjälpverbs-
egenskaper som de modala och temporala, men de har funnits och använts. 
Utöver dem som studeras i denna avhandling kan nämnas pläga, wända åter, 
lykta, begynna, continuera och fortfara, som alla har fungerat som aspek-
tuella hjälpverb. Det rådde uppenbarligen ingen brist på kandidater som 
kunde ha räknats som hjälpverb, om aspekt hade uppfattats som en gramma-
tisk betydelse i svenskan. 

Efter sekelskiftet nämns bruka och hota som kandidater till hjälpverbs-
listan av Beckman (1905:158), med motiveringen att de och flera andra verb 
”bilda mycket fasta förbindelser med infinitiv” och därför kunde kallas 
hjälpverb. I Jörgensen & Svensson (1987) presenteras till exempel en lista på 
oomstridda, mestadels modala, hjälpverb. De anger flera explicita hjälp-
verbskriterier, där ett är att hjälpverb ska ha grammatisk betydelse, vilket upp-
ges vara tempus eller modus. Ändå anses börja, sluta och bruka befinna sig 
på gränsen till hjälpverbskategorin (Jörgensen & Svensson 1987:74).  

Att aspektuella hjälpverb uppmärksammades så sent i svenskan kan inte 
tillskrivas någon brist på kandidater, utan hellre den svenska grammatik-
traditionens konjugations- och hjälpverbslistor. Hjälpverb uppfattades som 
perifrastiska motsvarigheter till tempus-, modus- eller passivböjning, och det 
verkar ha varit när man, med de klassiska hjälpverben som grund, började 
identifiera hjälpverbsegenskaper och undersöka hur man skulle kunna testa 
dem som de aspektuella hjälpverben identifierades som – mer eller mindre 
perifera – medlemmar i kategorin hjälpverb. Den traditionella hjälpverbs-
listan, som uppstått på semantiska och funktionella villkor, fick sedan också 
stå modell för vilka syntaktiska och morfologiska egenskaper man skulle 
uppfatta som hjälpverbsegenskaper.  

3.1.3 Hjälpverbstest 
Anledningen till att hjälpverbstest överhuvudtaget har utvecklats är naturligt-
vis att det inte alltid är självklart om en hjälpverbskandidat ska beskrivas 
som ett hjälpverb eller inte. Bruka, pläga, börja, fortsätta, sluta, upphöra, 
råka, riskera, tendera och hålla på omnämns som hjälpverb eller hjälpverbs-
liknande verb i Svenska Akademiens grammatik (2:510–511), som tillämpar 
hjälpverbstest systematiskt och då identifierar hjälpverbskandidater med hjälp-
verbsegenskaper och aspektuell betydelse som en betydelsemässigt samman-
hållen grupp. De får där beteckningen aktionella verb, men kallas i denna 
avhandling aspektuella hjälpverb. (Varför de kallas aspektuella framgår av 
kapitel 4, varför de kallas hjälpverb framgår av de empiriska kapitlen.) 

I Svenska Akademiens grammatik presenteras och tillämpas testen syn-
kront. De är av mycket olika karaktär. Flera är distributionella test i den 
meningen att de prövar om hjälpverbskandidater kan förekomma i vissa kon-
struktioner. Andra är morfologiska, eller undersöker parafraseringsmöjlig-
heter.  
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De svenska hjälpverbstesten härstammar från de engelska, som tillämpas 
av Huddlestone (1976, 1980) och Bolinger (1980), och grundantagandet då 
testen utvecklas är att hjälpverbsegenskaperna är resultat av hjälpverbise-
ringsprocessen. 

One significant facet of the grammaticization process is that the separate 
identity of the catenative [dvs. verb med infinitivkomplement] may in some 
respects be lost or diminished, so that the catenative and its complement verb 
may seem to merge into a single unit, analogous to the unit formed by a verb 
and its inflections. (Huddlestone 1980:74–75) 

Och det är detta som hjälpverbstesten ska testa. Huddlestone presenterar inte 
mindre än 30 olika test för hjälpverb och modaler. Många är specifikt eng-
elska, som huruvida hjälpverbskandidaten har n’t-formen i sitt paradigm, 
som can (can’t), men inte try (*tryn’t). Eller om hjälpverbskandidaten kan 
användas för inversion i frågor, utan do: 

(1) Could he score against Arsenal? 

(2) *Tries he to score against Arsenal? 

(3) Did he try to score against Arsenal? 

De testen är naturligtvis oanvändbara på svenska hjälpverbskandidater, efter-
som vi varken har n’t eller do, och såväl vanliga svenska verb som svenska 
hjälpverb kan placeras före subjektet i frågor. Det är inte heller givet vad 
dessa test tyder på hos engelska hjälpverb, utöver fornengelskt beteende. De 
äldre engelska modalerna grammatikaliserades nämligen under en period då 
alla engelska verb kunde inverteras i frågor och negeras med not, vilket 
sedan i modalernas fall reducerades till n’t. Alla konstruerades också med 
infinitiver utan to, eftersom to-infinitiverna spreds efter att modalerna hade 
grammatikaliserats (Krug 2011:553). Modalerna var de enda som behöll 
dessa drag, och det gör dem i en mening till typiska hjälpverbsdrag i eng-
elskan, eftersom många av de modala hjälpverben uppvisar dem, men inte i 
bemärkelsen att de skulle bero på hjälpverbsfunktionen (se t.ex. Boye 2010: 
99). Detta ger Lightfoot (1979) delvis rätt; några av modalernas särskiljande 
egenskaper berodde på specifika historiska omständigheter, och man kan 
därför inte förvänta sig att senare engelska hjälpverb ska utveckla dem. Det 
är också i huvudsak testen av argumentsstrukturen som har överförts till 
svenska av Sundman (1983, 1987:464–467) och utvecklats vidare av Tele-
man (1993). Avsaknaden av semantiska relationer till subjekt och objekt ut-
gör en central hjälpverbsegenskap, i bemärkelsen att den beror på funktionen 
som hjälpverb, och mer specifikt på det infinita komplementsverbets funk-
tion som semantiskt huvud. Svenska Akademiens grammatiks hjälpverbstest 
presenteras här mycket kortfattat, för att diskuteras mer ingående i kapitel 6. 
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De första testen gäller infinitivfrasens objektskaraktär, och det första av 
dem går ut på att hjälpverbskandidaten inte ska kunna ta en icke-pronominell 
nominalfras som bestämning i stället för infinitivfrasen. 

(4) *Han måste målningen. 

Det andra testet innebär att hjälpverbskandidaten inte ska kunna ta en infini-
tivfras inledd med att. 

(5) *Han måste att måla. 

Det tredje testet innebär att hjälpverbet inte ska kunna passiveras med infini-
tivfrasen som subjekt, vare sig i fundamentet eller postponerat. 

(6) *Måla måstes av honom. 

(7) *Det måstes måla. 

Det fjärde testet ska indikera hjälpverbets grammatiska semantik, och inne-
bär att det inte ska kunna vara korrelat till göra (det). 

(8) Måste hon bli sekreterare? – *Ja, det gör hon. 

Det femte testet rör hjälpverbets subjektsrelation. Det innebär att hjälpverbet 
ska kunna stå i matrissatsen vid en utbrytning, utan att betydelsen förändras 
gentemot motsvarande sats utan utbrytning. 

(9) Det måste vara lastbilen han tog.  

(10) Han måste ha tagit lastbilen. 

Det sjätte testet testar också subjektsrelationen, och innebär att en aktiv sats 
med hjälpverbet ska betyda ungefär samma sak som den passiva motsvarig-
heten. Idén är att hjälpverbet inte ska påverka den semantiska roll som sub-
jektet får. 

(11) Han måste måla grinden.  

(12) Grinden måste målas (av honom). 

Det sjunde testet gäller också subjektsrelationen, och innebär att hjälpverbs-
kandidaten ska kunna ingå i en sats med expletivt det. 

(13) Det måste regna snart. 

Det åttonde testet är egentligen två i ett, och rör hjälpverbkandidatens morfo-
logiska egenskaper. Det postulerar att hjälpverb ska ha oregelbunden och/ 
eller defekt böjning. 

(14) *måsta, måste, *måstade, *måstat (måste har defekt böjning i standard-
svenskan, även om måsta, måst och måstat används dialektalt) 
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Dessa test presenteras i Svenska Akademiens grammatik (2:536–543), som 
en verktygslåda för att mäta graden av hjälpverbighet hos möjliga hjälp-
verbskandidater, och används också så (se t.ex. Anderson 2007:39, Hilpert & 
Koops 2009:149, Rawoens 2008:160–164).  

Den bild av testresultaten som svenska hjälpverb uppvisar i Svenska Aka-
demiens grammatik är bilden av en prototypkategori. Det finns nämligen 
ingen egenskap som alla hjälpverb besitter, och hjälpverb kan uppenbarligen 
klassificeras som sådana, trots att de saknar hjälpverbsegenskaper som 
annars beskrivs som centrala. Det potentiella vilja har till exempel en tydlig 
semantisk relation till sitt subjekt, och kommer konstrueras i mycket hög 
utsträckning med att. Trots det är deras hjälpverbsstatus klar. 

Generellt råder det delade meningar om hur hjälpverbstest fungerar, och 
om de bör användas som kategoriseringsverktyg. Enligt Brinton ger hjälp-
verbstest ingen enhetlig förståelse för hjälpverbskategorin och dess med-
lemmar. 

Thus, all of these tests taken together do not lead to a unified understanding 
of the status of the aspectualizers, nor of the accepted auxiliaries either. 
(Brinton 1988:73)  

Men enligt Eide är test de viktigaste verktygen för att identifiera hjälpverb, 
och de egenskaper som ska definiera hjälpverb bör vara testbara.  

I argue that the status of a linguistic element as auxiliary or main verb should 
be determined not by the linguist’s intuitions about the degree of lexical 
semantic content, but by testable distributional and formal criteria—the 
linguistic element’s syntactic properties. (Eide 2005:54) 

Båda ståndpunkterna kan paradoxalt nog härledas till alltför höga förvänt-
ningar på hjälpverbstest. Man testar det man kan testa, och det är inte alls 
säkert att de särskilda egenskaper som går lättast att mäta speglar hjälpverbs-
funktionen, vilket framgick av de klassiska engelska hjälpverbstesten ovan. 
Därför är det också att förvänta sig för mycket att tro att testandet i sig ska 
bidra till någon enhetlig förståelse för hjälpverbskategorin. Om det ska göra 
det måste man hitta ett sätt att bedöma träffsäkerheten i varje enskilt test, 
vilket är ett generellt problem med syntaktiska test som kategoriseringsverk-
tyg för ordklasser, ett problem vars kärna diskuteras av Aarts (2004, 2007) 
och Croft (2007).  

Aarts (2007) menar att när test av ordklasstypiska egenskaper slår olika, 
tyder det vanligtvis på gradering av typikalitet inom en kategori. Gradering 
”mellan” kategorierna, dvs. oklara gränser mellan ordklasser, ser han som 
undantagsfall. Men så analyserar han också hjälpverb som medlemmar av 
den större kategorin verb, vilket gör graderingen mellan verb och hjälpverb 
inomkategorisk.  

Crofts (2007, se även 2001:kap. 1) invändningar mot Aarts metod grun-
das i att den för med sig att skillnader i ords distribution rangordnas i ord-
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klasstypikalitet. En kandidats förekomst i vissa typer av konstruktioner kan 
bli definierande för dess medlemskap i sin ordklasskategori, medan distribu-
tion i andra typer av konstruktioner blir graderande, utan att det förklaras 
varför dessa konstruktioner har olika status. Till exempel innebär Aarts 
metod att ett adjektiv som happy, som förekommer i många typiska adjektiv-
konstruktioner, räknas som ett centralt adjektiv, medan utter, som bara före-
kommer prenominalt (an utter disgrace), blir perifert. Aarts kategoriserar 
alltså utter som ett perifert adjektiv, men dock ett adjektiv, med motiver-
ingen att det förekommer i den prenominala positionen. Croft menar att det 
Aarts då gör, är att – på outtalade grunder – utnämna distributionen i den 
prenominala positionen som definierande, medan distributionen i andra posi-
tioner ses som graderande. Han påpekar att andra ord, som that i that house 
eller jewelry i a jewelry box, också förekommer i den prenominala posi-
tionen, utan att Aarts för den sakens skull kategoriserar dem som adjektiv. 
Varför ska då förekomsten i den prenominala positionen vara så avgörande 
för utter, när den inte är det för jewelry?  

Användningen av hjälpverbstest som verktygslåda för att avgöra vad som 
är ett hjälpverb leder till samma frågor: Varför diskvalificerar till exempel 
testen av subjektsautonomi försöka som hjälpverb, men inte vilja? Varför är 
det så viktigt att att ska vara ogrammatiskt efter hjälpverb, när det inte dis-
kvalificerar det temporala kommer att? Varför lägger vi så stor vikt vid vissa 
egenskaper hos några hjälpverb, men inte hos andra? Eller, för att formulera 
Crofts fråga på ett annat sätt: På vilka grunder anser vi att de egenskaper vi 
testar är hjälpverbsegenskaper? Den frågan blir styrande för tillämpningen 
av testen i den diakrona empiriska studien.  

3.2 Hjälpverb som prototypkategori 

3.2.1 Prototypkategorier och deras gränser 
Den bild som hjälpverbstesten ger av kategorin svenska hjälpverb är bilden 
av en prototypkategori, där vissa medlemmar uppfattas som centrala trots att 
de saknar egenskaper som uppfattas som viktiga för andra medlemmars 
hjälpverbsstatus. Några av de viktigaste resultaten från prototypforskningen 
har gällt just centrum–periferi-graderingar, som innebär att vi bedömer vissa 
medlemmar av en kategori som mer typiska än andra. En stol bedöms till 
exempel som en mer typisk möbel än en radio, även om radion också kan 
räknas som en möbel – men gränsen för vad som ska räknas som en möbel är 
suddig. Prototypkategorier definieras inte av nödvändiga och tillräckliga 
egenskaper, utan av familjelikhet. I en prototypkategori finns det alltså inte 
nödvändigtvis en egenskap som alla medlemmar i kategorin delar, men 
ingen utanför kategorin (Rosch 1973, Rosch & Mervis 1975).  
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Typiskt för prototypkategorier är att de har ett graderat medlemskap, men 
därav följer inte nödvändigtvis att de måste ha oklara gränser. En rödhake är 
en mer central fågel än en pingvin, men en pingvin är ändå otvivelaktigt en 
medlem av kategorin fåglar. Ett näbbdjur har näbb och lägger ägg, vilket är 
typiska fågelegenskaper, men det tillhör definitivt inte kategorin fågel. Kate-
gorin fågel är därmed uppenbart en prototypkategori med graderbarhet i 
form av typiska och otypiska medlemmar, där vi inte ser något enda nödvän-
digt och tillräckligt villkor, men själva medlemskapet är ändå inte en grad-
fråga utan en ja- eller nej-fråga (Lakoff 1987). Ett annat exempel är udda 
och jämna nummer, som visserligen går att definiera med nödvändiga och 
tillräckliga villkor, men där man ändå har kunnat visa att vissa udda nummer 
uppfattas som mer typiska än andra. 3 är till exempel ett bättre exempel på 
ett udda nummer än 447 (Armstrong m.fl. 1983). Det medför dock ingen 
som helst tvekan om huruvida nummer 447 är udda eller jämnt.  

En översikt av de senaste decenniernas kategoriseringsforskning visar att 
det måste finnas många sätt att kategorisera, och många sorters kategorier 
(Hampton 1997). Däribland kategorier med suddiga gränser: om ett föremål 
är en kopp eller en skål, om en nyans är röd eller rosa, om ett snöre är långt 
eller inte, kan vara genuint problematiskt att avgöra. Men att gränsen är 
suddig innebär inte att den inte existerar, utan bara att den är just suddig.  

Resultaten från kategoriseringsexperimenten är till största delen baserade 
på nominala katagorier, som fåglar, möbler och koppar. Det är oklart hur 
analoga grammatiska kategorier är med dessa, och den centrala frågan här är 
naturligtvis om hjälpverb skulle vara analoga med fåglar eller med koppar? 
Finns det en skarp eller suddig gräns för språkbrukarkategorin hjälpverb, och 
hur ska vi i så fall representera den i expertkategorin? Eftersom så många 
diskussioner om hjälpverb handlar om huruvida en kandidat ska räknas som 
hjälpverb eller ej, så kan vi med säkerhet säga att det finns en osäkerhet om 
medlemskapet i expertkategorin hjälpverb. Det vi inte vet är vad osäkerheten 
beror på. Genuin suddighet i den mentala språkbrukarkategorin som expert-
kategorin ska representera är en tänkbar faktor, att man byggt upp kategorin 
genom att associera till de hjälpverb som upptagits på den traditionella listan 
en annan, bristande träffsäkerhet hos hjälpverbstesten ytterligare en – men 
den faktor som oftast brukar framhållas som förklaring till såväl graderingen 
i typiska och otypiska hjälpverb som till den oklara gränsen är hjälpverb-
iseringsprocessen. 

3.2.2 Hjälpverbisering och kategorisering 
De prototypeffekter som hjälpverbstesterna uppenbarar förklaras utifrån ett 
grammatikaliseringsperspektiv med att hjälpverb potentiellt befinner sig i 
något stadium av hjälpverbisering. Enligt Teleman är de svårdragna kate-
gorigränserna en effekt av den hjälpverbisering som testen antas mäta. 
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[D]et [är] inte så konstigt att hjälpverben kommer att utgöra en klass med 
oklara kanter: grammatikaliseringsprocessen kan ha hunnit olika långt för 
olika verb. Vi bör helt enkelt vänta oss att olika verb befinner sig på olika 
ställen i ett kontinuum mellan huvudverb och suffix. (Teleman 1993:360) 

Grammatikalisering framhålls även av andra som den viktigaste faktorn för 
att just hjälpverb varit svåra att definiera (Bolinger 1980, Heine 1993, 
Anderson 2006, m.fl.), men hur man uppfattar grammatikalisering står oftast 
i samklang med hur man uppfattar kategorier. Formella teorier med klart 
avgränsade kategorier tenderar också att se hjälpverbisering som en föränd-
ring med en tydlig peripeti: reanalysen från verb till hjälpverb är abrupt. Det 
som den vuxne analyserar som ett verb analyserar barnet som ett hjälpverb 
(Lightfoot 1979, 2006, Roberts & Roussou 2003, Roberts 2010, van 
Gelderen 2004). Reanalysen föregås av mindre förändringar som leder fram 
till den. De förändringarna beskrivs ofta som mikro-steg (Roberts 2010, 
Traugott & Trousdale 2010, van Gelderen 2010) och medför att verbet blir 
strukturellt dubbeltydigt. Reanalysen kan också följas av förändringar som är 
effekter av den, men övergången från verb till hjälpverb sker mellan genera-
tioner, från en inre grammatik till en annan. Kategorin hjälpverb får därmed 
en skarp gräns: det kan finnas vanliga verb med många hjälpverbsegen-
skaper, eller hjälpverb med få hjälpverbsegenskaper, men de är antingen det 
ena eller det andra. 

Inom funktionell grammatik har man tvärtom uppfattat kategorier som 
graderade, och grammatikaliseringsprocessen som gradvis. Att de två har en 
koppling har också betonats starkt (Nicolle 2012:386–387). Bolinger (1980) 
använder hjälpverbstesten som argument för att den diakrona utvecklingen 
verb–hjälpverb bör uppfattas som en graderbar skala synkront. Han vänder 
sig emot alla försök att etablera mellankategorier som kvasihjälpverb eller 
semihjälpverb, och hävdar att en graderad skala måste beskrivas som en 
graderad skala – inte som två, tre (eller hundra) kategorier. Det gör också 
Heine (1993). Även Anderson (2006) drar slutsatsen att anammandet av ett 
hjälpverbiseringsperspektiv omöjliggör en skarp avgränsning av den tvär-
språkliga kategorin hjälpverb, som han beskriver på följande sätt: 

[…] auxiliaries are not discrete entities per se but rather mono-clausal form–
function combinations occupying a non-discrete space on several large form–
function continua that include serial verb constructions, clause-chaining, and 
verb plus complement clause combinations on the one hand and tense-aspect-
mood affixes on the other. (Anderson 2006:4) 

Han menar alltså att på grund av alla de olika källkonstruktioner och hjälp-
verbiseringsvägar som finns belagda, finns det ingen möjlighet att dra ens en 
arbiträr gräns på en skala; skalorna är nämligen många och av olika karaktär. 
Detta tycks stämma med svenska hjälpverb. Eftersom det inte går att kon-
struera någon prydlig trappa av hjälpverbsegenskaper för dem så kan det inte 
vara så enkelt att hjälpverbsegenskaper alltid ackumuleras stegvis eller grad-
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vis i någon bestämd ordning. Som framgått av kapitel 2 kan många oregel-
bundenheter också förklaras utifrån hjälpverbens källor och grammatikaliser-
ingsperioder.  

It goes without saying that not all stages are relevant in a given instance of 
auxiliation. For example […] an auxiliary cannot lose the ability to form 
imperatives if its lexical source did not already have that ability, or English 
modals such as may, can, must, will, etc. could not lose the non-finite marker 
to because historically it was never there. (Heine 1993:56) 

Att hjälpverb härstammar från olika källverb och från olika tider borde där-
för kunna förklara en del av de oregelbundenheter i hjälpverbskategorin som 
framträder genom hjälpverbstesten. 

Men all gradering och osäkerhet om kategorigränsen kan omöjligt till-
skrivas hjälpverbiseringsprocessen. Som Traugott & Trousdale (2010) på-
pekar omvandlar grammatikalisering per definition enheter från de lexikala 
ordklasserna till de grammatiska, och det är sedan länge känt att även lexi-
kala kategorier som substantiv och adjektiv uppvisar gradering av typikalitet 
(Ross 1973, Hopper & Thompson 1984, Taylor 1995, Aarts 2007). Sådan 
gradering kan omöjligt förklaras av att kategorin uppstår genom gramma-
tikalisering.4 Det verkar alltså som att typikalitetsgradering existerar i alla 
grammatiska kategorier av helt andra skäl än grammatikaliseringsprocesser, 
och då behöver alla oregelbundenheter i hjälpverbskategorin inte heller bero 
på hjälpverbisering, eftersom det verkar vara ett naturligt tillstånd för gram-
matiska kategorier generellt. Det finns följaktligen ingen större anledning att 
hoppas att hjälpverbiseringsforskningen ensam ska kunna lösa gåtan om hjälp-
verbskategorins utformning. 

                          
4 Man kan möjligen hävda att graderingen i lexikala kategorier beror på att enheter är på väg 
att grammatikaliseras ut ur kategorin, men det är inte sannolikt. Vilken grammatikaliserings-
process skulle t.ex. adjektivet utter i Aarts exempel ovan vara indraget i? 
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4 Aspekt, aktionsart och deras beskriv-
ning i svenskan  

The basic distinction between aspectual class and grammatical aspect is not 
always easy to establish (de Swart 2012:776). 

4.1 Aspekt som icke-deiktisk tidsbetydelse 
Aspekt hör, tillsammans med tempus och modus, till de tvärspråkligt mest 
frekventa hjälpverbsbetydelserna. Bland dem har främst gränsen mellan 
tempus och aspekt varit svår att dra, men en brett accepterad definition av 
skillnaden emellan aspekt och tempus har blivit att tempus är en deiktisk 
kategori på så sätt att det används för att peka ut hur den omtalade aktionen 
förhåller sig till någon annan referenstidpunkt på en tidslinje, medan aspekt 
är icke-deiktiskt. Aspekt handlar i stället om hur aktionen beskrivs tids-
mässigt i sig: hur vi uppfattar dess tidsstruktur, om den betraktas som en hel-
het eller uppdelad, vilket stadium eller vilka stadier som aktualiseras m.m. 
(Lyons 1968:31, Comrie 1976, de Swart 2012:753). En situation kan be-
skrivas med samma tempus, men med olika aspekt: 

(1) Abbe log. 

(2) Abbe satt och log. 

Båda meningarna kan användas för att tidsfästa situationen till samma tid-
punkt före talögonblicket, exempelvis klockan nio igår kväll, men utan kon-
text säger (1) inte så mycket mer. Den ger inga anvisningar om hur själva 
leendeaktionen ska förstås tidsligt. Exempel (2) däremot, som här ska läsas 
som en pseudosamordning, säger att leendet då pågick, att det förekom ett 
kontinuerligt leende som hade en obestämd eller irrelevant tidsutsträckning. 
Pseudosamordningen med satt tillför alltså en progressiv betydelse, som är 
icke-deiktisk eftersom den inte pekar ut situationen i relation till någon 
annan tidpunkt, utan anger att den ska uppfattas som pågående.  

Den i huvudsak negativa definitionen av aspekt som ”en icke-deiktisk 
tidsbetydelse” har i första hand formulerats för att dra gränsen mot tempus. 
Mer positivt formulerade definitioner av aspekt brukar fokusera på att tids-
betydelserna rör aktioner, deras interna tidsstruktur eller uppbyggnad: 

aspects are different ways of viewing the internal temporal consituency of a 
situation. (Comrie 1976:3) 
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typ av aktion med avseende på aktionens tidsliga egenskaper såsom före-
komst av naturlig slutpunkt, inre homogenitet, varaktighet m.m. (SAG 1:152)  

Många använder sig av en uppdelning av icke-deiktiska tidsbetydelser i två 
huvudgrupper, vanligen kallade aspekt och aktionsart eller grammatisk och 
lexikal aspekt, men andra termer som viewpoint och situation aspect etc. 
förekommer (Brinton 1988:3, Cinque 1999:83, Smith 1991:3, Binnick 2012: 
32).  

Det är vanskligt att förlägga en icke-deiktisk tidsbetydelse till en viss 
form, eftersom betydelsen ofta förändras med kontexten. Många (Dowty 
1979, Dahl 1985, Verkuyl 1993, Croft 2012 m.fl.) har påpekat att verbs s.k. 
lexikala aspekt förändras med objekt, adverbial och andra kontextfaktorer, så 
att det inte går att finna någon aspektneutral kontext där verbets sanna 
aktionsart kan identifieras. Man har därför velat etablera en skillnad också 
mellan lexikal aspekt, som hör till verbet som lexem, och aktionsart eller 
aspektuell klass, som hör till verbfrasen eller satsen (Filip 2012:725).  

Aktionsartstraditionen fokuserar på att klassificera verb och verbfraser 
utifrån deras icke-deiktiska tidsbetydelser, och härstammar från Vendlers 
Verbs and Times (1957), även om liknande uppdelningar hade gjorts tidigare 
(Dowty 1979:51–55). Vendler delar in verbfraser i fyra olika klasser (till-
stånd, avgränsade processer, oavgränsade processer samt punkthändelser) ut-
ifrån deras kompatibilitet med andra deiktiska och icke-deiktiska tidsuttryck, 
som engelskans progressiva form -ing, perfekt och olika tidsadverbial 
(Vendler 1957:100). De vendlerska betydelserna kallades senare för aktions-
arter, och har ett mer omedelbart samband med verbets aktionsbetydelse, 
medan icke-deiktiska tidsbetydelser som uttrycktes genom böjnings-
morfologi kom att kallas aspekt, och ses som mer beroende av talarens 
perspektiv på aktionen. En sådan gräns är inte möjlig att dra skarpt (se t.ex. 
Dahl 1985:kap. 3), men det vanligaste sättet att beskriva den har varit att 
separera betydelserna efter formen på uttrycket. Lexikal aspekt uttrycks då 
företrädesvis genom verb, och grammatisk aspekt genom grammatiska for-
mer, dit hjälpverb räknas (Filip 2012:725, Krug 2011:556). Man drar alltså 
gränsen efter formen, men antar att betydelsen i stort sett följer med, efter-
som grammatiska morfem tenderar att uttrycka andra typer av betydelser än 
lexikala. Den betydelsemässiga gränsen mellan lexikal och grammatisk 
aspekt kommer då att gå på litet annorlunda ställen i olika språk, eftersom 
det inte är samma betydelser som har grammatikaliserats i alla språk. Det 
förekommer till exempel ofta att habitualitet uttrycks genom ett böj-
ningsmorfem på verbet eller genom ett hjälpverb, som svenskans bruka, och 
därmed utgör grammatisk aspekt. Men habituell betydelse kan också ut-
tryckas i lexikala verb, som exempelvis svenskans skåpsupa, umgås, vecko-
pendla, och därmed bli lexikal aspekt. 
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4.2 Beskrivningen av svenska icke-deiktiska 
tidsbetydelser 
Svårigheterna med gränsdragningen till trots så förespråkar de flesta en mer 
eller mindre genomförd skillnad mellan två grupper av icke-deiktiska tids-
betydelser. Ett argument är att aspekt och aktionsart befinner sig på olika 
språkliga nivåer i satser, där de samverkar på komplicerade sätt, men inte 
ersätter varandra (Schøsler 1994). Det finns också starka tvärspråkliga ten-
denser för vilka betydelser som grammatikaliseras. I sin studie över TMA-
kategorier på ett representativt urval av världens språk fann Dahl att per-
fektiv, imperfektiv och progressiv är frekventast, även om habitualitet också 
är relativt vanligt (Dahl 1985:kap. 3). Bybee m.fl. (1994) tar upp samma 
betydelser, och de återfinns också i Heine & Kutevas grammatikaliserings-
lexikon tillsammans med avertive, cessative, completive, continuous, egres-
sive, frequentative, inceptive, iterative, perfect, proximative och resultative 
(2002:16–26). De som sätter upp system för att klassificera aktioner får inte 
samma listor på betydelser som de som undersöker grammatikaliserade 
aspektuella former tvärspråkligt. De brukar i stället använda olika variationer 
på Vendlers distinktioner statiskhet/dynamiskhet, durativitet/punktualitet och 
teliskhet/icke-teliskhet, och utifrån dem skapa system av betydelser som 
innehåller olika typer av processer, punkthändelser och tillstånd. 

Frågan om hur aspekt och aktionsart (eller grammatisk och lexikal aspekt, 
eller vilket termpar man nu väljer) skiljer sig åt har också konsekvenser för 
hur man ska beskriva svenskan och de hjälpverbskandidater som studeras i 
denna avhandling. Aspekt är – till skillnad från tempus, men i likhet med 
modalitet – inte en obligatorisk grammatisk kategori i svenskan. Den måste 
inte markeras, men vi kan göra det med ett antal hjälpverb eller hjälp-
verbsliknande verb, som enligt Svenska Akademiens grammatik ”har som 
sin lexikala betydelse att ange aktionella egenskaper hos den underordnade 
verbfrasens aktion” (SAG 2:510). I Svenska Akademiens grammatik utgår 
man från att svenskan endast har aktionsart, vilket definieras som ”typ av 
aktion med avseende på aktionens tidsliga egenskaper såsom förekomst av 
naturlig slutpunkt, inre homogenitet, varaktighet m.m.” (SAG 1:152). Aspekt 
definieras som synonymt med aktionsart, men med särskilt avseende på 
distinktionen avgränsad/oavgränsad.  

Listorna över aktionella betydelser hos verb (med eller utan komplement) 
och betydelserna hos hjälpverbsliknande verb (med infinitivkomplement), 
liknar dock inte varandra nämnvärt, vilket framgår då de återges nedan. Det 
är inte egenskaper som ”naturlig slutpunkt, inre homogenitet, varaktighet 
m.m.” som kännetecknar betydelsekategorier som usuell (SAG:s motsvarig-
het till habituell) progressiv och fasal, eller skiljer dem åt sinsemellan. 
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Aktionsarter hos verb Aktionella betydelser hos hjälpverb 
och hjälpverbsliknande verb 

tillstånd   progressiv 

avgränsade processer fasal 

oavgränsade processer   usuell 

punkthändelser tendentiell 

 accidentell5 

(SAG 4:324)  (SAG 2:510)  

Frågan om huruvida aspekt och aktionsart i svenskan bör beskrivas som 
ett gemensamt eller som två åtskilda betydelseområden verkar omöjlig att 
besvara. Å ena sidan verkar gränsen vara omöjlig att dra exakt. Å andra 
sidan verkar det som om det finns en skillnad som slår igenom, även när 
man, som i Svenska Akademiens grammatik, utgår från att det inte finns 
någon. Om denna skillnad beror på allmänmänsklig intuition eller på 
grammatikbeskrivningens tradition är svårt att veta, men rent typologiskt står 
det klart att vissa icke-deiktiska tidsbetydelser oftare än andra uttrycks i 
grammatikaliserade former, som till exempel hjälpverb. Frågan om huruvida 
svenskan har aspekt eller ej blir därför nära förknippad med frågan om 
huruvida de här studerade hjälpverbskandidaterna bör kallas aspektuella 
hjälpverb, eller aktionella verb med mer eller mindre tydlig hjälpverbs-
karaktär (SAG 2:510), dvs. om de är grammatikaliserade former eller ej. 

I denna avhandling kallas hjälpverbskandidaterna aspektuella, och huvud-
argumentet för det är att de betydelser de uttrycker brukar klassificeras som 
aspektuella betydelser i internationell grammatikaliseringslitteratur, men 
termvalet har också ett samband med att jag klassificerar de flesta av de 
”verb” som uttrycker dessa betydelser som hjälpverb, och argumenten för 
det kommer att utvecklas i återstoden av avhandlingen.  

4.3 Hjälpverbskandidaternas aspektuella betydelser 
Som aspektuella hjälpverbskandidater räknas verb som uttrycker en aspek-
tuell betydelse och tar ett infinit verb som komplement. De kriterierna ringar 
in ett större antal verb i svenskan än vad som fått plats i denna avhandling. 
Historiskt har många verb grammatikaliserats till att fungera som aspektuella 
                          
5 Under rubriken ”aktionella verb” listar SAG också accidentella verb, som t.ex. råka och 
kommer (att). Jag kan inte se att accidentell betydelse skulle ha med icke-deiktisk tid att göra, 
utan ser det som en betydelse relaterad till agentivitet och brist på intention och kontroll. 
Agentivitet brukar nu förknippas med rotmodalitet (Andersson 2007:12–16, Eide 2005:4). 
Därför klassificerar jag råka, komma (i accidentell betydelse) och andra accidentella verb som 
modala. Men agentivitet har tidigare också uppfattats som ett inslag i aspekt, kanske främst 
för att agentivitet påverkade utslaget av vissa test som användes i syfte att komma åt aspek-
tuella distinktioner (Dowty 1979:184).  
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hjälpverb, men sedan kommit ur bruk, till exempel pläga, fortfara, conti-
nuera, taka, begynna, för att nämna några. Här studeras bara ett urval av 
dem, och endast sådana som fungerar som aspektuella hjälpverb idag: bruka, 
tendera, börja, fortsätta, sluta och hota, och i det följande redovisas vilka 
aspektuella – och därmed grammatiska – betydelser jag hänför dem till.  

4.3.1 Habitualitet 
Den habituella betydelsen har beskrivits på olika sätt: som en händelse 
karakteristisk för en period (Comrie 1976) eller en kvantifiering över en 
grupp tillfällen (Dahl 1985). Den centrala poängen är att habituella betyd-
elser fokuserar det som vanligtvis händer vid en typ av tillfällen. Det behöver 
inte alltid hända, och habitualitet behöver därför inte uttrycka någon lag-
bundenhet, enligt Dahl, även om habituella kategorier i många språk även 
kan innefatta det. Om en markör uttrycker genericitet utesluter det alltså inte 
att den samtidigt uttrycker habitualitet, och tvärtom. 

Habitualitet har ofta förbundits med iterativitet. Det är en vanlig innebörd 
hos habituella markörer, men den är inte nödvändig. Comrie (1976) ger det 
engelska exemplet ”the Temple of Diana used to stand at Ephesus”, vilket 
inte betyder att det fanns vare sig avbrott eller upprepning. Habitualitet be-
höver inte involvera iterativitet, och tvärtom behöver iterativitet inte medföra 
habitualitet. Att en markör anger att en handling upprepas flera gånger 
räcker inte för att den ska klassificeras som habituell aspektmarkör, eftersom 
det måste vara en händelse som vanligtvis inträffar vid vissa tillfällen, dvs. 
att den är typisk för en period (Carlson 2012:831).  

4.3.1.1 Bruka 
Det svenska bruka markerar habitualitet eftersom det innebär just att något 
vanligtvis inträffar under en period, som i (3). 

(3) [...] när jag tänker kassler tänker jag omedelbuns [sic] på den där 
varianten man brukade äta förr i tiden, med grädde och chilisås. (2010 
bloggexempel)  

I (3) är perioden explicit förr i tiden, då man vid de tillfällen man åt kassler 
vanligtvis åt varianten med grädde och chilisås. 

4.3.1.2 Tendera 
Tendera kan beskrivas som ett verb med en bred och abstrakt betydelse, som 
innefattar en benägenhet, dragning eller rörelse åt något håll. Utifrån den har 
två aspektuella betydelser uppstått: den habituella, som beskrivs här, och den 
proximativa, som beskrivs i 4.3.3.2. 

I många användningar av tendera med infinitivkomplement implicerar 
tendera att aktionen vanligtvis äger rum. 



 70

(4) Och vi får förstås fler kvinnohistorier. Dock tenderar de att sluta kyskare 
än tidigare. (2001 GP Språkbanken) 

Kvinnohistorierna i (4) har haft en benägenhet att sluta kyskare, vilket impli-
cerar att de också ofta har gjort det. Tendera fungerar med andra ord som en 
markör av habituell aspekt, liksom i nedanstående exempel. 

(5) Portionerna är lite mindre, vilket inte alls är fel. På Topolino tenderade 
man att lämna hälften på tallriken. (1998 Press 98 Språkbanken)  

Exempel (5) kommer ur en restaurangrecension. Restaurangen som recen-
seras jämförs med ägarens gamla restaurang Topolino, där man alltså tende-
rade att lämna hälften på tallriken, vilket innebär att det var karakteristiskt 
för ens besök på Topolino att lämna hälften på tallriken. Även i följande 
belägg uttrycker tendera fakticitet och vanemässighet. 

(6) Och Sanny Åslund hakade på: – Ni [journalister] är inte alltid så snälla, 
ni ... det som sker i AIK tenderar alltid att bli så stort. (2004 GP 
Språkbanken) 

(7) Kanske förklarar det varför människor tenderar att bli betydligt mer 
kärlekskranka med några glas innanför västen. (2004 GP Språkbanken)  

I (6) menar Sanny Åslund att journalisterna faktiskt ofta uppförstorar AIK:s 
interna angelägenheter, och innebörden i (7) är att det som vanligtvis sker 
när människor får några glas innanför västen är att de blir mer kärlekskranka. 
Tendera kan alltså fungera som habituell markör.  

4.3.2 Fasal betydelse 
Fasal betydelse har de hjälpverb som framhäver en fas hos en annan aktion, 
som dess inledning, pågående eller upphörande. I svenskan är börja, fort-
sätta och sluta de hjälpverb som oftast uttrycker dessa betydelser. Som verb 
kan de utgöra självständiga aktioner (vilket kommenteras i 8.1), men som 
fashjälpverb fungerar de som rena aspektmarkörer åt andra verbs aktioner.  

4.3.2.1 Börja  
Börja fokuserar den inledande fasen av en annan aktion. 

(8) Det började snöa. 

4.3.2.2 Fortsätta 
Fortsätta har två betydelser som är fasala. Antingen anger det att aktionen 
pågår utan avbrott, som i (9), eller så anger det att aktionen återupptas, som i 
(10). 
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(9) Det fortsatte att regna.  

(10) Vi fortsätter bygga imorgon. 

Det är dock sällan entydigt vilken av betydelserna som gäller.  

4.3.2.3  Sluta  
Sluta fokuserar upphörandet av en aktion, oavsett om den har nått sin natur-
liga slutfas eller ej. 

(11) Jag har slutat städa nu. 

Exemplet (11) ger ingen information om huruvida lägenheten är färdigstädad 
eller inte. Sluta anger alltså inte att aktionen är fullbordad, utan endast att 
den upphör. 

4.3.3 Proximativ betydelse 
En betydelse som tvärspråkligt sett grammatikaliseras relativt ofta är den 
proximativa, som markerar att en förfas till en aktion. Proximativ aspekt 
skulle därför också kunna räknas till de fasala aspekterna. Comrie (1976) 
kallade betydelsen prospective. Heine (1992) kallar den först ’nästan’-aspek-
ten (eng. ALMOST-aspect), vilket uttrycker det centrala i betydelsekategorin, 
men går senare över till termen proximative (Heine 1994:36), som också 
Romaine (1999:322), Kuteva (2009:19) och jag använder.  

Proximativitet innebär att en aktion är nära och/eller på väg att inträffa, 
men en proximativ markör säger ingenting om huruvida aktionen verkligen 
inträffar eller ej (Comrie 1976:64–65). Kuteva (2001) identifierar också den 
närliggande kategorin avertiv, som bara används i dåtid, och innebär att 
något var nära att ske, men inte skedde. Den avertiva betydelsen fokuserar 
alltså också en förfas till aktionen, men innefattar till skillnad från proxima-
tivitet även kontrafakticitet.  

4.3.3.1 Hota 
Hota i användningar som (12) och (13) uttrycker proximativ aspekt, i och 
med att det signalerar att infinitivfrasernas aktioner, dvs. förvärrandet av 
situationen och systemets haveri, är nära att inträffa eller på väg att inträffa. 

(12) Nu hotar situationen att förvärras ytterligare. (2003 GP Språkbanken) 

(13) Eftersom tillväxten inte behagat utveckla sig så som ATP-makarna 
trodde under slutet av 1950-talet, hotar systemet att haverera en bit in på 
2000-talet.(1996 Press 96 Språkbanken)  

Som exemplifieras av (12) och (13) innebär hota inte bara att en aktion är på 
väg att inträffa, utan också att den är oönskad.  
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Den proximativa analysen av motsvarigheter till hota är vanlig (Reis 
2005, Heine & Miyashita 2008), men hotas motsvarigheter i andra euro-
peiska språk har också klassificerats som epistemiskt modala, utifrån tanken 
att talaren med hota bedömer sannolikheten för att det oönskade ska ske 
(Traugott 1997, Verhagen 2000). Här står dock den proximativa betydelsen 
hos hota i fokus. 

4.3.3.2 Tendera 
Den proximativa betydelsen benämns i Svenska Akademiens grammatik 
(2:511) tendentiell, efter tendera. Men i beläggsamlingen har jag endast 
funnit ett fåtal belägg där tendera har otvetydig proximativ betydelse. Det 
första kommer från den tid då sunar och mods gjorde Sundsvall osäkert, dvs. 
60-talet: 

(14) Inspelningen gällde sunar och mods och det tenderade att bli en ordentlig 
sammanstötning mellan de två lägren. Polisen ingrep snabbt och effektivt 
och bråket avvärjdes. (1965 Press 65 Språkbanken) 

De övriga två ger exempel på betydelsen ’visa ansats till, etc.’, som i dessa 
fall ligger nära eller överlappar ’anger att en aktion är nära att inträffa’. 

(15) Om maskinen tenderar att välta, placera kroppstyngden mot bergssidan 
(ovansidan) och styr mot dalsidan (nedsidan) om terrängen tillåter. (1998 
Ölandsbladet 12 september s. 19) 

(16) Han skulle också se till att farten hölls uppe och naturligtvis ingripa om 
något tenderade att gå fel. (1996 Press 96 Språkbanken) 

Tendera kan alltså marginellt även beskrivas som proximativt, och till skill-
nad från hota är det neutralt i förhållande till den underordnade aktionen: 
den behöver varken vara önskad eller oönskad.  

4.4 Andra komplexa, aspektuella predikat i svenskan 
De ovan presenterade betydelserna är aspektuella betydelser som ofta ut-
trycks genom hjälpverbskonstruktioner i svenskan, men även pseudosamord-
ningar är komplexa aspektuella predikat, och skulle kunna räknas till hjälp-
verben.  

Pseudosamordningar med sitta, stå och ligga är frekventa, och uttrycker 
progressivitet. Men även börja, sluta och fortsätta pseudosamordnas ibland, 
med fasal betydelse.  

(17) Hon sitter och skriver. 

(18) Hon fortsätter och skriver. 
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Semantiskt sett är det oomstritt att de pseudosamordnande verben uttrycker 
aspektuella betydelser, men de behåller också relativt mycket lexikal betyd-
else. Exempelvis har sitta så mycket ’sitta’-betydelse att det inte går att 
använda Martin sitter och läser ifall han faktiskt ligger ner och läser. Wik-
lund (2005) och Hilpert & Koops (2009) vill därför beskriva dem som lätt-
verb. Termen används ofta om verb som har för lite lexikal betydelse för att 
klassificeras som vanliga verb, men ändå för mycket för att klassificeras som 
hjälpverb. En semi-lexikal kategori kallar Butt & Geuder (2001) dem, och 
ger exempel med nominala komplement, som take i take a look, och have i 
have a drink. Lättverb beskrivs ibland som en mellanform mellan verb och 
hjälpverb (Anderson 2006:17). Eftersom de pseudosamordnande verben ut-
trycker aspektuella betydelser, och konstruktionen uppvisar en hjälpverbs-
liknande arbetsuppdelning av semantiken där det första verbet främst bidrar 
med aspektuell betydelse och det andra med lexikal, så förekommer det att 
man klassificerar de pseudosamordnande positionsverben som ett slags 
hjälpverb (Bertinetto m.fl. 2000:523). Det skulle alltså kunna vara motiverat 
att inkludera pseudosamordnande verb i en hjälpverbiseringsstudie. Anled-
ningen till att de utesluts ur denna studie är formell: de betraktas visserligen 
som parallella komplexa predikat med aspektuell betydelse, men de har 
andra morfosyntaktiska egenskaper, som gör det motiverat att betrakta dem 
som en egen klass, och framförallt att anta att deras grammatikaliserings-
process ser annorlunda ut. 

Den dubblerade finithetsböjningen som kännetecknar pseudosamord-
ningar kan tvärspråkligt sett visserligen förekomma i hjälpverbskonstruk-
tioner (Anderson 2006:kap. 5), men pseudosamordningar har obligatoriskt 
kvar samordningsmarkören och. Den markerar inte vanlig samordning, och 
Wiklund (2005) har argumenterat för att pseudosamordningen ligger när-
mare underordning, vilket skulle göra den mer hjälpverbsliknande. Ett test 
som såväl Svenska Akademiens grammatik (2:903) som Hilpert & Koops 
(2009) och Wiklund (2005:16) använder för att visa att pseudosamordning 
inte innebär samordning är att objektet till det lexikala verbet i en pseudo-
samordning kan spetsställas, liksom objektet till det lexikala verbet i en hjälp-
verbskonstruktion. 

(19) Vad började han och skrev? / Vad började han (att) skriva? 

(20) Den där artikeln har jag suttit och läst hela dagen./ Den där artikeln 
fortsatte han att läsa hela dagen. 

Detta till skillnad från ett objekt i en äkta samordning (21), där objektet inte 
kan stå i fundamentet. 

(21) *Den där artikeln har han sovit och skrivit på hela dagen. (exemplen ur 
SAG 4:903) 

Detta test tolkas i Svenska Akademiens grammatik och av Hilpert & Koops 
som ett tecken på att pseudosamordningar inte innebär vanlig samordning, 
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medan Wiklund därutöver drar slutsatsen att det handlar om underordning. 
Hon ser så stora underliggande likheter mellan pseudosamordningsrelationer 
och underordningsrelationer att hon analyserar och i pseudosamordningar 
som en allomorf till att, men klassificerar dem trots det inte som hjälpverb, 
utan som lättverb. 

Kvist Darnell (2008) beskriver däremot verben i pseudosamordningar 
som i grunden strukturellt samordnade. Den syntaktiska pseudoeffekten 
kommer sig av att positionsverben är konceptuellt underordnade, vilket på-
verkar den syntaktiska samordningen. På samma sätt som man klassificerar 
en infinitivfras som ett syntaktiskt underordnat komplement till ett hjälpverb, 
trots att det finns uppenbara avvikelser från den prototypiska underordning-
en, så kan man också se pseudosamordningar som en sorts samordningar, 
trots att det finns avvikelser från den prototypiska samordningen. Avvikel-
serna hänger i båda fallen samman med det ena verbets grammatiska betyd-
else. Pseudosamordning med sitta är enligt Hilpert & Koops (2009) en 
grammatikalisering utifrån en samordningsrelation, medan svenska hjälp-
verbskonstruktioner är grammatikaliserade från över–underordningsrelationer. 

Sammanfattningsvis betraktas alltså pseudosamordningar och hjälpverbs-
konstruktioner här som två bland flera typologiskt möjliga sätt att samman-
foga två verb så att de semantiskt och syntaktiskt, i högre eller lägre grad, 
fungerar som ett enda, komplext predikat. Trots likheterna utesluts pseudo-
samordnande verb från denna studie, eftersom de uppenbarligen gramma-
tikaliserats längs andra vägar, och det behövs andra metoder för att studera 
förändring i en samordningsrelation än i en underordningsrelation. 
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5 Material 

Man tager hvad man hafver ... (oegentligt tillskrivet Cajsa Warg) 

5.1 Korpusen 
De utvalda hjälpverbskandidaternas förekomster har undersökts i en korpus, 
som utgörs av ett antal elektroniskt sökbara källdatabaser. Det har varit vik-
tigt med en stor korpus, eftersom undersökningen syftar till att finna vissa, 
mer eller mindre ovanliga, konstruktioner som antas indikera hjälpverbs-
egenskaper. Ju större korpus, desto större chans att påträffa dem. Av samma 
skäl har jag prioriterat att få med så många belägg från äldre perioder som 
möjligt, men därmed har jag också avstått från att försöka sätta samman en 
tids- och genremässigt balanserad korpus, som kunde ha lämpat sig för mer 
avancerade statistiska beräkningar. Det har dock varit ett lätt val, eftersom 
det enda sättet att balansera tidsperioder och genrer hade varit att ta bort be-
lägg från överrepresenterade genrer och perioder. Alla de undersökta verben 
har periodvis varit lågfrekventa, och en mindre korpus – som en mer statis-
tiskt representativ korpus oundvikligen hade blivit – hade lett till ännu färre 
belägg från tidiga utvecklingsperioder, då beläggen med infinitivkomple-
ment ändå är få.  

Trots korpusens omfattning finns det inga garantier för att de eftersökta 
konstruktionerna finns med i den, även om de användes. En konstruktions 
frånvaro i en korpus kan aldrig tas som bevis för att den inte existerade, men 
sannolikheten för att den finns representerad ökar ändå med antalet ord i 
korpusen. 

De delkorpusar som korpusen består av listas nedan. Svenska Akademi-
ens ordbok och Litteraturbanken är levande korpusar som har växt kon-
tinuerligt, men för de övriga delkorpusarna anges det antal ord de består av. 
 Fornsvenska textbanken, inklusive nysvenska annexet 

www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder 

Innehåller lagtexter, religiös och profan prosa, tänkeböcker, vers, brev, 
dagböcker och krönikor från början av 1200-talet fram till 1758. Totalt 
omfattar textbanken ungefär 3 450 000 ord, men då är några verk räknade 
två gånger, som t.ex. Pentateuchparafrasen som återfinns i två olika hand-
skrifter med ca 100 års mellanrum. Fördelningen mellan språkhistoriska 
perioder redovisas nedan. 
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Äldre fornsvenska 1225–1374 ca 965 000 ord

Yngre fornsvenska 1375–1525 ca 1 717 000 ord

Nysvenska annexet  1526–1758 ca 768 000 ord

 Svenska Akademiens ordbok (SAOB) 
g3.spraakdata.gu.se/saob 

Fritextsökningar bland exemplen, där de flesta genrer är representerade, 
från 1526 till början av 2000-talet. Det går inte att ange hur många ord 
den elektroniska versionen av SAOB består av. Dels är den under arbete, 
dels innehåller den inte bara språkexempel, utan även redaktionens ord-
förklaringar. 

 Litteraturbanken  
litteraturbanken.se 

Litteraturbanken är under uppbyggnad, men innehöll 244 elektroniskt 
sökbara litterära verk i februari 2010, då huvuddelen av excerperingen 
ägde rum. De tidigaste verken i korpusen är från 1600-talet, men 
tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talen. 

 Språkbanken 
spraakbanken.gu.se 

Urval av presstextkonkordanserna samt Bonniers romaner I och II. Totalt 
10 884 862 ord romantext från 1970- och 80-talen samt 126 255 434 ord 
presstext från 1965–2004.  

Bonniers romaner I (1976–77) 6 579 290

Bonniers romaner II (1980–81) 4 305 572

Press 65 1 120 332

Press 76 1 351 243

DN 87 5 142 362

Press 95 7 684 066

Press 96 6 530 956

Press 97 13 732 162

Press 98 10 762 892

GP 2001 17 443 412

GP 2002 21 101 097

GP 2003 19 097 072

GP 2004 22 389 840

 Svensk dramadialog 1725–2000 
Korpus med 45 svenska dramer, som uppgår till drygt 800 000 ord. 
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Avhandlingens korpus är alltså konstruerad för att maximera antalet belägg 
och därmed skapa så stora chanser som möjligt att finna tidiga belägg på 
hjälpverbsegenskaper. Det har lett till att lagspråk är överrepresenterat under 
äldre fornsvensk tid, religiös prosa under yngre fornsvensk tid, romanprosa 
under 1800- och 1900-talen, och presstext från 1965 och framåt. Talspråks-
härmande skrift kommer först in på 1700-talet med korpusen Svensk drama-
dialog, men är sedan jämnt representerat fram till millennieskiftet. Text-
massan ökar successivt mot nutiden, på grund av de stora konkordanserna i 
Språkbanken, vilket innebär att den större mängd moderna belägg med in-
finitivkomplement som syns i Tabell 1, inte alls behöver motsvara någon 
faktisk frekvensökning hos hjälpverbskandidaterna. 

5.2 Beläggsamlingen 
Den korpus som beskrevs i föregående avsnitt har jag utnyttjat som helhet på 
två sätt. För det första har jag använt den för att göra konkordanser över 
hjälpverbskandidaterna för att undersöka andra konstruktioner än de med 
infinitivkomplement, och då särskilt fokuserat på de konstruktioner som 
föregår uppkomsten av infinitivkomplementen. För det andra har jag ur kor-
pusen excerperat beläggen på de undersökta verben med infinitivkomple-
ment, och byggt upp en databas av dem, som i avhandlingen kallas belägg-
samlingen. Detta har jag gjort för att kunna märka upp dem efter deras olika 
egenskaper, som vilken typ av subjekt eller komplementsverb de har, om de 
står i passiv eller medial sats, med eller utan att etc. Därefter har jag kunnat 
sortera belägg med en viss egenskap i kronologiskt, och på så sätt fått 
överblick över egenskapens utveckling över tid.  

Två av hjälpverben (bruka, börja) har varit så frekventa att språkbankens 
konkordanser gett mig ohanterliga mängder belägg. Då har jag bara excer-
perat ett litet urval av Språkbankskonkordanserna. Andra (tendera, hota) är 
så lågfrekventa att jag excerperat varje funnet belägg, även i presstext och 
Bonniers romaner. Vilket urval som excerperats för varje verb framgår i 
inledningen av varje verbkapitel. 

Då jag har haft få belägg med komplement i infinitiv från vissa perioder 
har jag kompletterat beläggsamlingen med läsningar och manuella excerper-
ingar av verk från perioder då hjälpverbskandidaterna genomgått viktiga för-
ändringar. Framförallt har jag sökt efter fler belägg på bruka med infinitiv-
komplement från 1600- och 1700-talen, samt på sluta med infinitivkomple-
ment under 1700-talet. För bruka har jag främst läst verk som jag kon-
trollerat exempel från SAOB mot, utifrån tanken att en skribent som en gång 
använt bruka med infinitiv skulle kunna göra det igen, vilket visade sig 
stämma i  

 Johan von Hoorn Den swenska wäl-öfwade jord-gumman 1697 
 Jacob Serenius Engelska åker-mannen och fåra-herden 1727 
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 Karl Dahlman Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan 1743 
 Pehr Kalm Resa til Norra America 1753 
 Schering Rosenhane Oeconomia 1662. 

Beläggsamlingen innehåller följaktligen ett antal belägg på bruka med infini-
tiv, närmare bestämt 25 stycken från 1600- och 1700-talen, som inte åter-
finns i den elektroniska korpusen.  

För sluta med infinitivkomplement var denna strategi inte lika givande, 
eftersom det endast fanns två belägg på sluta med infinitivkomplement från 
1700-talet att utgå ifrån. Det ena fanns i Sahlstedts ordbok, och det var just 
belägg från tiden före kodifieringen i ordboken jag sökte. Det andra kom ur 
en roman, som inte innehöll några fler användningar av sluta med infinitiv. 
Jag läste därför Anders Säfströms En banqueroute-spelares berättelse, om 
en sin goda wäns besynnerliga öden och lefwerne, en romanliknande bok, 
från 1753, och Cajsa Wargs kokbok Hjelpreda i hushållningen för unga 
fruentimber från 1755. De gav dock inga fler belägg på sluta med infinitiv. 

Beläggsamlingen innehåller totalt 25 106 belägg, och det stora antalet 
belägg är alltså en följd av ambitionen att finna de konstruktioner som kan 
indikera hjälpverbsstatus. Beläggens fördelning på hjälpverbskandidater och 
50-årsperioder framgår av Tabell 1.  

Tabell 1. Beläggsamlingens innehåll 

Period bruka tendera börja fortsätta sluta hota 

1200–1300 0 0 0 0 0 0 

1301–1350 0 0 2 0 0 0 

1351–1400 0 0 20 0 0 0 

1401–1450 0 0 194 0 0 0 

1451–1500 0 0 47 0 0 0 

1501–1550 0 0 82 0 0 0 

1551–1600 0 0 2 0 0 0 

1601–1650 1 0 3 0 0 0 

1651–1700 12 0 7 0 0 2 

1701–1750 48 0 86 0 0 0 

1751–1800 44 0 277 0 2 7 

1801–1850 108 0 329 4 34 32 

1851–1900 189 1 565 61 44 102 

1901–1950 353 8 742 163 78 101 

1951–2000 499 437 122 8 367 487 365 

2001–2009 2 852 557 4 413 2 069 805 384 

Totalt 4 106 1 002 6 891 10 664 1 450 993 

Beläggens antal ökar märkbart närmare nutiden, vilket inte alls behöver vara 
förknippat med någon frekvensökning hos hjälpverbskandidaten, utan kan-
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ske bara återspeglar den ökande textmassan i korpusen. Beläggen redovisas i 
tabellform för att åskådliggöra vilken empirisk grund beskrivningarna av 
hjälpverbens historier vilar på under olika perioder – inte för att antyda något 
om deras generella frekvenser.  

5.2.1 Beläggen och deras redovisning 
De belägg jag funnit har inte alltid kunnat användas direkt. I Litteratur-
banken är stavningen moderniserad i några verk, i Fornsvenska textbanken 
är texterna inte alltid korrekturlästa och i SAOB:s exempel utelämnas ofta 
sådant som är irrelevant för betydelseförklaringen av uppslagsordet, men 
som kan ha ett stort värde för den som vill analysera satsens struktur. Därför 
har jag kontrollerat sådana belägg mot originalutgåvorna och citerar dem då 
direkt från dessa, även om det är SAOB, Fornsvenska textbanken eller Litte-
raturbanken som lett mig till dem.  

Belägg ur tryckta verk dateras efter tryckår. Undantagen är de fall då text-
erna först tryckts av senare utgivare, som till exempel handskrifter utgivna 
av Svenska fornskriftssällskapet (SFSS), brev och dagböcker. Då använder 
jag utgivarens datering. Det årtal som anges först i källhänvisningen är 
dateringen av belägget. Om det efter titeln följer ytterligare ett årtal avser det 
den utgåva som som citerats. En referens som till exempel (1662 Rosenhane 
Oeconomia 1944 s. 88) ska alltså uttydas på följande sätt: texten skrevs 1662 
av Rosenhane i Oeconomia, som gavs ut i tryck 1944, och i den utgåvan 
återfinns det citerade belägget på sidan 88.  

Exempel återges nästan alltid som hela grafiska meningar – eller som hela 
makrosyntagmer om det är alltför glest mellan stor bokstav och punkt i den 
citerade texten. För att underlätta läsningen är den del av satsen som anförs 
som exempel på något understruken. Understrykningarna följer inga sats-
delsgränser eller någon annan systematik, utan ska enbart fungera som strål-
kastare, dvs. de betyder titta här! Fornsvenska belägg, dvs. belägg från tiden 
före 1526, är försedda med en nusvensk motsvarighet, som är gjord i syfte 
att förenkla förståelsen av det fenomen som diskuteras i texten. 

5.3 Trots allt ...  
Korpusen utgör ett material som varken är tids- eller genremässigt repre-
sentativt. Trots detta gör jag följande typer av frekvensbedömningar: 

 Att-frekvens. Jag räknar ut andelen belägg med och utan att under olika 
tidsperioder, för att undersöka om frekvensen förändras över tid. Att-
frekvensen verkar dock inte vara särskilt bunden till skriftlig stil eller 
genre, utan det största tillförlitlighetsproblemet utgörs av perioder med 
alltför få belägg. Sammantaget ger ändå tabellerna en ungefärlig bild av 
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hur att-frekvensen utvecklas över århundradena, vilket jag anser vara skäl 
nog att presentera dem. 

 Ungefärliga frekvensbedömningar. Även om man inte kan ange någon 
statistiskt tillförlitlig procentandel kan det vara värdefullt att veta om en 
användning är mycket vanlig eller mycket ovanlig, och därför kommen-
terar jag ibland det. Det är menat att förstås mot bakgrund av korpusens 
sammansättning: de är vanliga eller ovanliga i ett icke genrebalanserat 
material. 

 Genrefrekvens. En del verb är högfrekventa i vissa genrer, men före-
kommer knappt alls i andra, vilket kommenteras verb för verb. 
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6 Hjälpverbsegenskaper i brukas historia 

Nominal periphrasis is the most common strategy languages use to express 
new aspect distinctions. It has the effect of encoding the main verb 
syntactically as a noun phrase and morphologically as a nominal, be it an 
infinitive, gerundive or any other noun-like word category containing a 
verbal root. (Heine & Reh 1984:264) 

 

6.1 Inledning och tidigare forskning om bruka 
I detta kapitel varvas en diskussion av hjälpverbstesten med en tillämpning 
av dem på brukas historia. Det är alltså ett kombinerat metod- och empiri-
kapitel, där min analys av hjälpverbstesten presenteras och sedan exempli-
fieras i beskrivningen av brukas utveckling. 

Bruka har redan varit föremål för en avhandling: Verben pläga och bruka. 
Två medellågtyska lånord i svenskan, av Westberg (1987). Westbergs huvud-
syfte är att undersöka hur pläga och bruka, som exempel på tyska lånord, 
togs in och befästes i svenskan. Han diskuterar huruvida pläga och bruka 
fyllde ett behov i svenskan eller ej, hur deras betydelseutveckling som huvud- 
och hjälpverb sett ut, samt kartlägger deras utbredning i dialekter. Hans 
intresse är riktat mot huruvida de nya betydelserna av orden har lågtyskt 
eller svenskt ursprung.  

Westbergs första belägg på bruka är daterat 1394, och han antar utifrån 
det att bruka lånats in någon gång under senare delen av 1300-talet (1987: 
60). Betydelserna är då ’använda, nyttja, vara verksam, utöva’. Använd-
ningen av bruka med infinitivkomplement daterar Westberg till någonstans 
runt år 1600, och dess betydelse beskriver han som ’ha för vana’. Hans för-
klaring till betydelseförändringen är påverkan från betydelseförändringar hos 
andra bruk-ord, dvs. substantivet bruk ’(sed)vana’ och adjektivet bruklig 
’(sed)vanlig’. Westberg menar att brukas utveckling mot habituell betydelse 
drivs av språkkontakt med tyskan, men att det sedan blir en specifikt svensk 
hjälpverbsutveckling hos bruka. I lågtyskan blev nämligen inte brūken hjälp-
verb med habituell betydelse, utan utvecklades i senare tyska till brauchen, 
ett hjälpverb med betydelsen ’behöva’ (1987:27). 

Westberg studerar också pläga, som lånades in som hjälpverb med in-
finitivkomplement och habituell betydelse. Det var alltså en direkt inlånad 
grammatisk markör. Han relaterar de två verben till varandra, och menar att 
skiftet mot bruka gynnades av att pläga reducerades till plä, vilket lät så pass 
folkligt att man, om man inte ville använda en lågstatusform, hellre valde ett 
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annat ord för att uttrycka den habituella betydelsen, dvs. bruka. Därmed kom 
bruka att ersätta plä i talspråk, och senare även pläga i skrift, menar han 
(1987:67, 90). Det är dock oklart varför man inte bara kunde säga eller 
skriva pläga i stället för plä, om man nu inte ville låta folklig?. 

Utöver Westbergs betydelsehistoriskt fokuserade avhandling studeras den 
senare geografiska spridningen av att med bruka utav Hagren (2008), som 
undersöker infinitivmärkets användning över olika dialektområden. Hon 
visar att bruka är ett av de verb som har att-variation i flera av södra Sve-
riges och Mellansveriges dialekter (2008:81).  

En kontrastiv analys av brukas nutida habituella betydelse görs av Alten-
berg (2007), som jämför användningen av bruka och dess olika motsvarig-
heter i engelska: used to, will, would m.fl., i en korpus av svenska och eng-
elska texter med korsvisa översättningar. Han undersöker hur bruka över-
sätts till engelska, och hur used to översätts till svenska, och diskuterar 
språkspecifika varianter inom det betydelseområde som kallas habituell 
aspekt. Altenberg finner att bruka visserligen kan kombineras med stativer 
eller tillstånd, men bara om tillståndet upprepas vid olika tillfällen, dvs. om 
det finns något avbrott emellan. För att konkretisera så går det inte utan 
vidare att använda bruka med det stativa bo: Jag brukade alltid bo i Malmö 
låter märkligt, men om man i kontexten lägger in avbrott och upprepning i 
boendet så blir det möjligt: Jag brukade alltid bo i Malmö när jag var på 
konferens i Köpenhamn.  

Sammanfattningsvis framgår det av tidigare forskning att bruka lånades in 
från lågtyskan och användes som ett transitivt verb med betydelser som 
’nyttja, utöva’ under fornsvensk tid, för att sedan, förmodligen från och med 
1600-talet, utvecklas mot hjälpverb. Det kom så småningom att ersätta pläga 
som habituellt hjälpverb. Bruka uttrycker nu habituell aspekt och har selek-
tionsrestriktioner som innefattar upprepning, vilket gör att det endast kom-
bineras med stativer och tillstånd om kontexten implicerar någon form av 
avbrott och upprepning. Det konstrueras ibland med att dialektalt, men ald-
rig i standardsvenskan. 

6.2 Beläggen 
Undersökningarna i detta kapitel baseras på beläggsamlingen som innehåller 
totalt 4 106 belägg på bruka med infinitivkomplement, daterade från 1394 
till 2009. Den innefattar endast belägg med infinitivkomplement av följande 
typ.  

(1) Detta hafwa och de Christna giort, […] emedan gemena Man brukade att 
swepa sina siukas linkläder om Sanct Erics Belete hwilket än kan synas 
af Pedestaren eller stenfoten som Belätet stått uppå, att det är så slätt 
såsom det woro slijpat. (1698 Rudbecks Atlantica Fornvännen 1908 
s. 103) 
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Detta i kontrast till en annan användning av bruka där infinitiven har final 
betydelse.  

(2) Med de ord som han brukat at anklaga eder, hafwer han förrådt sin egen 
falskhet, och sagt så mycket at \Konungen igenkänt honom för en 
Namnkunnig bedragare, om hwilkens bedrifter Hans May:t förut, dock 
under annat namn redan warit underrättad, och den der i sina dagar 
begådt så många fula gerningar, at man derom kunde skrifwa hela stora 
böcker. (1730 Lagerström (övers.) Le tartuffe s. 106) 

Belägg av denna typ har jag analyserat som att infinitiven utgör en adverbiell 
bestämning till brukat ord, i och med att at anklaga anger varför man brukar 
ord. At anklaga är alltså inte det man brukar, utan det man brukar är ord. 
Totalt 9 stycken belägg har jag på denna grund uteslutit.  

Mellan dessa typer finns 7 belägg där båda tolkningarna är möjliga, även 
med hänsyn till kontexten. De är av följande typ. 

(3) [...] ; de mesta mossor äro gröna, såsom björnmossan, som man brukar 
att stoppa i dynor och madrasser; (1852 Berlin Läsebok i naturläran för 
Sweriges Allmoge s. 238)  

Här kan man både tänka sig att man habituellt ’brukar stoppa mossa i dynor 
och madrasser’, liksom att man kan ’använda mossa för att stoppa i dynor 
och madrasser’. Dem har jag inkluderat i databasen utifrån tanken att de 
ändå kan betraktas som fall av bruka med infinitivfrasobjekt eller infinita 
huvudverb, även om de samtidigt också kan betraktas som fall av bruka med 
adverbiella infinitiver. De utgör dock inga sannolika övergångskontexter, 
eftersom de kommer alltför sent och är så få. Två är från senare delen av 
1700-talet och tre från 1800-talet, då bruka redan hade en etablerad habituell 
betydelse med infinitivkomplement. 

I de 4 106 belägg som redovisas i Tabell 2 kan alltså infinitivfrasen tolkas 
som någon form av komplement till bruka, och komplement är då termen jag 
använder när jag inte vill ta ställning till om det är en nominal infinitivfras 
med objektsfunktion eller en huvudverbsinfinitiv – eller något mittemellan.  

Under senare delen av 1900-talet syns inga förändringar i brukas kon-
struktionssätt, samtidigt som det då är ett mycket frekvent hjälpverb. Därför 
har jag endast excerperat delkorpusarna Press 76 och GP 2001 ur Språk-
banken. 

Den totala mängden belägg är ojämnt fördelad över perioden, vilket 
framgår av tabellen. Den ojämna fördelningen ska dock inte förleda en att 
dra några slutsatser om brukas frekvens, eftersom korpusens sammansättning 
är ojämn, utan tabellen är menad att förstås som den empiriska grund be-
skrivningen av brukas historia vilar på. Det som inte framgår av tabellen är 
att bruka med infinitivkomplement är spritt över de flesta genrer, men ytterst 
sällan förekommer i teaterrepliker. I hela delkorpusen Dramadialog före-
kommer det endast två gånger. 
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Tabell 2. Antal belägg på bruka med infinitivkomplement per 
50-årsperiod 

Period Belägg 

1200–1600 0 

1601–1650 1 

1651–1700 12 

1701–1750 48 

1751–1800 44 

1801–1850 108 

1851–1900 189 

1901–1950 353 

1951–2000 499 

2001–2009 2 852 

6.3 Infinitivfrasen och den grammatiska betydelsen 
Den allra mest basala hjälpverbsegenskapen, som är en förutsättning för att 
överhuvudtaget misstänka att ett svenskt verb skulle kunna ha ytterligare 
hjälpverbsegenskaper, är att det tar infinita verbfraser som komplement. I 
brukas fall står de i infinitiv, och följande avsnitt beskriver hur de började 
användas med bruka. Detta kopplar jag också samman med betydelse-
utvecklingen: när bruka började användas med infinitivkomplement och 
hjälpverbiserades utvecklade det också en ny betydelse. 

Den centrala semantiska hjälpverbsegenskapen är att hjälpverbet uttrycker 
grammatisk betydelse men saknar aktionsbetydelse. Det test som enligt Tele-
man (1993:363) är designat för att pröva detta är ett parafraseringstest, här 
applicerat på det modala måste och det habituella bruka. 

(4) Måste Hedda gå hela vägen? – Ja, det måste/*gör hon. 

(5) Brukar Hedda gå hela vägen? – Ja, det brukar/gör hon. 

Om hjälpverbskandidaten går att parafrasera med göra, kan det vara ett 
tecken på att det fortfarande finns så pass mycket lexikal aktionsbetydelse 
kvar att det fungerar som korrelat till göra. Motsatsen ska tyda på avsaknad 
av aktionsbetydelse. Testet ska alltså betyda att måste helt förlorat sin 
aktionsbetydelse, medan bruka har tillräckligt mycket kvar för att göra ska 
fungera, under förutsättning att andra faktorer inte spelar in. 

Detta test går inte att tillämpa diakront eftersom man – om man inte hittar 
spontana parafraser – måste konstruera en, och därefter göra en bedömning 
av dess grammatikalitetsgrad. På ett historiskt material har ett sådant test 
inget bevisvärde, och jag kommer därför inte att använda detta test i de his-
toriska analyserna, utan tar andra vägar för att undersöka om brukas aktions-
betydelse försvagas och den grammatiska betydelsen förstärks.  
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Testet skulle dock (även om det inte görs här) kunna betraktas som ett test 
av en hjälpverbskandidats synkrona skiktningsförhållanden, som kommer att 
presenteras och diskuteras i avsnitt 6.4. Det ska också sägas att all historisk 
betydelseanalys i viss mån bygger på intuitioner om vad ett ord kan betyda i 
en viss kontext, så även i detta avsnitt. 

6.3.1 Den habituella betydelsens rötter 
På svensk mark kom bruka dels att användas i samma betydelser som medel-
lågtyskans brūken, dvs. ’njuta; (ut)nyttja, utöva, använda (sig av ngt)’, dels i 
nya betydelser. Exakt hur många betydelser bruka hade under fornsvensk tid 
beror naturligtvis på hur finfördelade analyser man gör, dvs. hur många 
gränser man vill dra. Westberg (1987) baserar sin analys av det fornsvenska 
bruka på Söderwall och av det nysvenska bruka på SAOB, där man kan 
identifiera två huvudbetydelser. Den ena är ’använda, nyttja, dra nytta av’ 
som används med en rad olika objekt med typiskt substantivisk betydelse, 
dvs. ting. De refererar till sådant som redskap, kläder, egenskaper, mat, 
dryck och medicin, jord och berg. Den andra betydelsen beskrivs vanligtvis 
som ’utöva, idka, driva’. Den används med objekt som inte refererar till ting, 
utan har någon form av aktivitets- eller verksamhetsbetydelse. Det är sådant 
som yrken och ämbeten, handel, trolldom, religion och aktionsnominal på  
-eri(j): horeri, snapperij etc.6 Så tillkommer en ovanlig, intransitiv konstruk-
tion, där bruka betyder ungefär ’göra, handla, pläga göra, ha för sed’. Det 
förekommer åtminstone en gång i Peder Månssons Barnabok. 

(6) Män är konungen onder i sino leffuerne. tå bruke alle såsom han. 
(senast 1570 Månsson Barnabok SFSS 43 s. 669)  

Westberg anger även han detta belägg i Peder Månssons skrifter som det 
första belägget med vanemässiga inslag i betydelsen (1987:53), och Nord-
ling, som undersöker lexikal förnyelse hos Peder Månsson, räknar denna 
användning av bruka som en potentiell neologism (2002:319). Därmed inte 
sagt att det nödvändigtvis är en unikt svensk nyhet, eftersom hon menar att 
ca 10–15 % av de potentiella neologismerna i Peder Månssons skrifter har 
lågtyska motsvarigheter (2002:47). Exempel (6) är dock korpusens enda 
belägg på bruka i intransitiv konstruktion med denna betydelse. Jag vill där-
för inte tillskriva den ensam någon avgörande betydelse för uppkomsten av 
brukas habituella betydelse med infinitivkomplement.  

Westberg tillmäter substantivet bruk, ’sed’, och adjektivet bruklig, ’sed-
vanlig’, stor vikt. Han menar att brukas habituella betydelse har uppstått 
under påverkan från bruk och bruklig, som användes på 1500-talet (1987: 
                          
6 Därutöver förtecknar framförallt SAOB en mängd specialanvändningar och vidareutveck-
lingar av dessa betydelser. Konstruktionen (låta) bruka sig med lågtysk motsvarighet tas 
också upp separat av både Söderwall och SAOB, men jag bedömer den inte som relevant för 
den habituella betydelsens utveckling, eftersom det är en fast konstruktion med betydelsen 
’låta sig användas’, ofta för tvivelaktiga syften. 
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84–92). Det är sannolikt, även om det finns fler faktorer som kan ha in-
verkat. De kan alla rubriceras som mer eller mindre frekventa inslag i de 
kontexter bruka användes i under 1500-talet och tidigt 1600-tal, som kan ha 
gett upphov till inferenser, och genom sin frekvens möjliggjort att inferens-
erna generaliserats i Traugott & Dashers (2002) bemärkelse.  

För det första bör konstruktionerna med aktionsnominal ses som betyd-
elsemässiga föregångare till konstruktionerna med infinitivkomplement. Av 
korpusen framgår att bruka regelbundet användes med objekt som hade en 
aktionsbetydelse. 

(7) Jtem att Oloff Bror farer sagte med sig med thet snapperij han brukar. 
(1543 Konung Gustaf den förstes registratur 15 s. 314) 

(8) Således skola tå the Christne theras Prester/ och fölia Christi eghet och 
Apostlanars Exempel effter, intet achtandes hwad Påwen och hans 
Biskopar bruka för aperij vthi theras Presta wixl. (1555 Petri Postilla 
s. 615) 

(9) H[ustru] Brijta i Bomsara i Tuna pläghar bruka leffierij och signerij 
emoot qvesan, elfueblästen etc. […] När hyttebruket går illa för någhon 
så pläghar hon ock bruka läsningar ther före, såsom hon in præsentia 
läste up een long ramsa ther före. (1623 Kyrkohistorisk årsskrift 17 1916 
s. 248) 

(10) Enewast jonsson widh domkyrkian i westerås brukar läsningar emoot 
ryelen och quesar, retulit H. Sighrid Anders larsons i Alwesta i Hobbo. 
(1625 Johannes Rudbeckius Dagbok 1938 s. 200) 

Det finns belägg med olika grader av aktionsbetydelse i objekten, från bruka 
ceremonier eller ämbeten, som har ganska vaga inslag av verksamhet eller 
aktion, till klart verbavledda aktionsnominal, som till exempel snapperij, 
aperij och läsningar. De är inte högfrekventa, men förekommer regelbundet 
under hela 1500-talet och början av 1600-talet. Och från en etablerad an-
vändning av bruka med ett substantiv med aktionsbetydelse till en ny an-
vändning med en infinitivfras med nominal funktion är steget inte särskilt 
långt, vilket många hjälpverbiseringsstudier visat (Lightfoot 1979, Heine & 
Reh 1984, Heine 1993). Betydelseskillnaden mellan bruka snapperij och 
bruka att snappa är inte oöverstiglig, och relationen mellan bruka och objek-
ten behöver därmed inte förändras radikalt i och med att objektet ges formen 
av en infinitivfras. Konstruktionen med aktionsnominal framstår därmed 
som en sannolik övergångskontext. 

En annan faktor som kan vara relevant är den typ av ting som bruka 
kopplas samman med i betydelsen ’använda, nyttja, dra nytta av’. Det är 
sällan engångsartiklar, utan saker som används eller nyttjas upprepade gånger.  

(11) oc tha tw brwkar jordena til ath leffwa /Tistil oc torn skal hon tik geffwa 
(1515–20 Månsson Bondakonst SFSS 75 s. 19)  

och när du brukar jorden för att leva/ ska hon ge dig tistlar och törnen 
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(12) At jwdei magho fridliga bruka sin gambla lagh/ hulkom j oc skulen 
tilhiälpa (1526 Esters bok SFSS 9:2 s. 204)  

Att judarna fredligt må bruka sina gamla lagar, som ni också ska 
upprätthålla. 

(13) […] vthan vilie wij aldelis vara fortenkthe ath forbetthre eders frihether 
och priuileghiær om bergx brwgninghen nogon framgangh och bestaand 
komma kan til gångx, ther til vij alltid ære benegndhe, och måge j tess 
fornædhan for:ne bergh frijth bruka ey anseendis theris hindher eller 
motståndh som edher emoth thetta varth breff thess fwlkomnilse vilia 
förneka, […] (1527 Konung Gustaf den förstes registratur 4 s. 56)  

(14) Ock för then skul skal man icke göra een hastig och bråd förandring 
medh een oskickeligh dieta/ som man brukat haffuer, vthan långsamligha 
wänia sigh ther ifrå. (1578 Olavi Een nyttigh läkere book s. 2) 

(15) Eller som en tiggiare beskådhar Keyserlige/ Borglige och Furstlige 
Personer/ bruka kräslige rätter och högtprålande kläder, haffua prydelige 
bygningar/ och kostelighe Pallaz […] (1615 Phrygius Vitæ coelestis 
umbratilis idea Thet är Thet Himmelska Lif s. 69–70)  

(16) Synnan falerar mig och, så jag inte kan lessa eller skrifna utan glasögon, 
dem jag aldrig hafuer trot at bruka. (1631 Axel Oxenstiernas Skrifter och 
brefvexling 2:a avdelningen 11 s. 57) 

Denna beläggstyp är mycket frekvent. Saker som jord, lagar, berg, dieter, 
kläder, jord, berg och glasögon tenderar att användas eller nyttjas upprepade 
gånger. De används oftast på ett vanemässigt sätt, och att bruka dem utgör en 
upprepad, återkommande handling snarare än en kontinuerlig process, vilket 
kan sättas i samband med Altenbergs (2007) observation att bruka medför 
någon typ av upprepning av den underordnade aktionen.  

Frekvensadverbial som uttrycker att aktionen upprepas är också vanliga 
med bruka i betydelsen ’använda, nyttja’, som ofta, afton och morgon, två 
gånger i veckan, sent och bittida. 

(17) Jtem tagh polleya oc siwdh i öll, oc litet honigh eller swcker, oc brwka tz 
offta, (början av 1500-talet Läkebok 7 SFSS 26 s. 328) 

Tag likaså polleja och koka i öl med lite honung eller socker, och bruka 
det ofta, 

(18) Tagh liityth malyrt, och merke oc stööt osyt aff thom, och blandha mz 
stötta skersötha och Swcker, och brwka tz affton oc morghon (början av 
1500-talet Läkebok 7 SFSS 26 s. 327)  

Ta litet malört och selleri och stöt saften ur dem, och blanda med stött 
lakritsrot och socker, och bruka det kväll och morgon  

(19) The Pestilentziers pilluler haffua stoor krafft emoot alt förgifft och emoot 
alla förgifftigha wedzko uthi lijffuet/ at the brukas twå resor vthi wekon/ 
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och hwar reese en halffdeel aff itt quintin/ och på thet allermeste itt 
quintin i sender om morgonen bittidha/ eller om afftonen en tima förr 
måltijden/ och drickas in eller swelges medh wijn. (1578 Olavi Een 
nyttigh läkere book s. 108) 

(20) […] Lättia och drinckerij tager dageligen till j synnerheet dryckenskapen, 
huilcket sig mäst förorsakar af tobaks otijdige och öfuerflödige brukande, 
att ingen snart sagdt finnes både qwinna och Man, vngh och gammal, 
som icke både snuffua och dricka Tobak seendt och bitida brukar, […] 
(1638 Handlingar rörande Skandinaviens Historia 31 s. 440) 

I dessa kontexter förbinds bruka alltså också med explicit återkommande 
aktioner. 

Sammanfattningsvis fanns det flera förhållanden som kan ha spelat in när 
bruka kom att associeras med en habituell betydelse och började ta infinitiv-
fraser som objekt. Förutom den troliga påverkan från bruk och bruklig som 
Westberg framhållit, så användes bruka frekvent i olika typer av habituella 
kontexter under 1500- och tidigt 1600-tal. Antagandet här är att bruka 
genom att användas i sammanhang som de ovanstående kom att associeras 
med upprepning och vana: när man brukade något gjorde man det för det 
mesta vanemässigt, och bruka kom därmed att förstås som ett vanemässigt 
användande, utövande eller nyttjande. Att de mer typiskt substantiviska 
objekten ofta refererade till ting som användes upprepade gånger kan ha 
påverkat såväl den habituella betydelsen som det inslag av avbrott och upp-
repning som bruka bär idag. Att objekten regelbundet utgjordes av aktions-
nominal har betydelsemässigt berett vägen för infinitivkomplementen.  

6.3.2 Infinitivfrasen etableras 
Under senare halvan av 1600-talet är bruka sparsamt belagt med habituell 
betydelse och infinitivkomplement. Totalt innehåller beläggsamlingen 13 så-
dana exempel från 1600-talet, varav det möjligen första belägget uppges vara 
skrivet ungefär 1643, men inte trycktes förrän 1683. De övriga 12 kommer 
från texter tryckta under senare hälften av 1600-talet, med tyngdpunkt på 
1690-talet. Här återges tre exempel. 

(21) Colerus säger sig hafvva hördt dem siunga,/ Ut, re, mi, fa, sol, la, si, och 
såsom Musici bruka siunga secunder. (uppges vara skrivet 1643, tryckt 
1683 Oeconomia Erici s. 387) 

(22) Hvad Oxhudarne vidkommer, dem bruka bönderna sjelfva att barka och 
föra dem åter till andra Orter, så att med dem är i Staden ringa näring. 
(1658 Handlingar rörande Skandinaviens historia 6 s. 90) 

(23) Dess föruthan hafwa alle Grannarne på både Sijdor opgräfwet 5 ränlar 
brede wijdh Ådren hwar uthj de bruka läggia sine Miärder, så att det 
omöijeligen synes att fisken kan hafwa sin opgångh utan medh sådant 



 89

förfiskie förhindras. (1685 Regalrättsutredningen Aktsamling till Kungs-
ådreinstitutets historia s. 176) 

I dessa tidiga belägg anger bruka något vanemässigt hos den aktion som 
uttrycks av infinitivkomplementet, vilket kan ses som ett tecken på att den 
habituella betydelsen har konventionaliserats hos bruka. I flera av exemplen 
är det lätt att läsa bruka med precis samma betydelse som vi ger det idag, 
särskilt i exemplen (21) och (23), som saknar att. Men förmodligen bör man 
inte göra det, av skäl som presenteras i de följande avsnitten.  

6.3.3  Betydelseutveckling efter infinitivfrasens etablering 
Som framgick av forskningsöversikten kan grammatikalisering innefatta 
olika former av semantiska förändringsprocesser, och som framgick av tidig-
are avsnitt uppvisade brukas tidiga användningskontexter många faktorer 
som kan ha medverkat till att den habituella betydelsen utvecklades i bruka. 
Det är tydligt att detta sker under 1600-talet. Betydelseutvecklingen därefter 
kan beskrivas som en blekningsprocess i traditionell bemärkelse, dvs. att 
brukas aktionsbetydelse aktualiseras allt mindre, medan den grammatiska 
betydelsen blir allt mer framträdande. Jag menar att bruka fortfarande till 
stor del uppfattades som en egen aktion på 1700-talet, men att denna aktions-
betydelse alltmer kom i bakgrunden till förmån för en allt renare habitualitet.  

Grundförutsättningen för detta är att bruka under sin tidiga period med 
infinitivkomplement hade kvar starka inslag av betydelserna ’använda, nytt-
ja, utöva’. Det finns också belägg där jag menar att bruka betyder ungefär 
’vanemässigt använda eller utöva’, medan infinitivfrasen beskriver ett 
tillvägagångssätt, en metod eller verksamhet, som används eller utövas för 
att uppnå ett syfte. Syftet är oftast implicit, men det händer att det uttrycks 
explicit. Ett sådant fall kommer ur Rosenhanes Oeconomia från 1662.  

(24) Adt betaga boskapsträcken att göra tuffwor äffter sig, äller älliest liggia 
onyttig på fälltet, brukar man i Tyssland att låta sine barn och wallehion 
plåcka up the tårra kakorna hela kårgar fulla adt föras uppå åkeren, 
hwilket man här i S[werige] näpplig skall willia göra. (1662 Rosenhane 
Oeconomia 1944 s. 88) 

Den läsning jag gör utifrån den ovan föreslagna betydelsestrukturen är att 
den första infinitiven är final, och beskriver det dubbla målet eller syftet med 
aktionen, som är att undvika såväl att odla tuvor som att helt gå miste om 
gödslet. För att nå detta mål använder man i Tyskland vanemässigt metoden 
som uttrycks av brukas infinitivkomplement: ”att låta sine barn och walle-
hion plåcka up the tårra kakorna hela korgar fulla adt föras uppå åkeren”. 
Utifrån samma mönster kan man också läsa följande exempel från Serenius 
jordbrukshandbok från 1727. 
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(25) Der marken är hård och styf, måste risten wara större och starkare, och 
hafwa så mycket diupare gång, hwilket måste wara lämpat efter 
jordmonen, emedan uti diup jord ogräs-rötterne ligga diupare hwilka til 
at desto betre upskära, bruka somliga at sätta på högra sidan utaf risten et 
skärblad, hwilket skär itu botnen af rötterna, och såsom man tror, mycket 
lättar drägten af plogen. (1727 Serenius Engelska åker-mannen och fåra-
herden s. 81) 

Här kan vi tolka syftet med aktionen som att skära upp ogräsrötter, och 
därför använder somliga vanemässigt metoden att sätta ett skärblad på plog-
risten. En liknande tolkning kan man också göra av följande exempel från 
Linné, där syftet kan beskrivas som att klara sig från myggstick: för myggen 
använder/utövar man vanemässigt metoden att smörja sig med tjära och 
fiskister. 

(26) Westerbotningarne och nybyggarne bruka för myggen smöria sig med 
kiära och fiskister älr annat fet, lägga uti ett horn och bära på sidan, men 
detta bryr lappen sig eij om. (1732 Linné Iter Lapponicum Skrifter 5 
1913 s. 172). 

Och i följande exempel, där man i vissa juridiska tvister, i syfte att uppnå 
förlikning, använder/utövar tillvägagångssättet att begära syn.  

(27) Ty brukas, besynnerligen uti mindre angelägne saker, när Parten begiärer 
syn, at först förordna ägande syn eller grane-syn; då the tvistande och 
theras grannar , eller andre owälduge män, bese thet tvistiga och försöka, 
om förlikning kan winnas. (1732 Nehrman Inledning til Then Swenska 
Processum Civilem s. 265) 

Många av beläggen från 1600- och 1700-talet kan tolkas på detta sätt.  
En annan indikation på att bruka med infinitivkomplement under en 

period fortfarande bär en aktionsbetydelse är att det kunde bestämmas av ett 
gradadverbial som mycket. SAOB anger att mycket som ”predikatsbestäm-
ning” åtminstone sedan 1500-talet har använts ”för att angiva att verbalhand-
lingen äger rum med stark intensitet l. i stor omfattning o. d.” (SAOB upp-
slagsord mycket). Under 1600-, 1700- och början av 1800-talet används 
mycket i denna funktion med bruka.  

(28) I fridz-tijder bruka de myckit att skiuta Ickornar, däraf deras land 
öfwerflödar. (1675 Columbus Mål-roo eller roo-mål 1935 s. 9) 

(29) I Dalarna och Melpa några bruka mycket hafwa sin boskap i fiellen 12 à 
16 mihl, ty inunder gettingar och stolt gräs, där de hafwa sina 
miölkbodar. (1732 Linné Iter Lapponicum Skrifter 5 1913 s. 153). 

(30) Hos oss bruka soldater mycket at rymma; ty de äro sämsta delen af hwart 
folkeslag, bland hwilka intetdera äger eller tror sig äga någon wiss 
förmon framför de andra. (1755 von Dalin Herr Montesquious Tankar 
öfwer orsakerne til de Romares Wälde och fall s. 15–16) 
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(31) Man brukar här mycket (ett skönt sällskapsnöje!) att läsa dramatiska 
saker i compagni, så att alla roler besättas med olika personer; hvilket gör 
ett rätt artigt helt, när personerna läsa någorlunda drägligt; och här träffar 
man många som läsa och deklamera förträffligt. (1817 Atterbom Minnen 
från Tyskland och Italien I 1859 s. 107) 

Det händer också att bruka under denna period omväxlande används med en 
infinitivfras (32), som kan tolkas som en metod eller verksamhet, och ett 
nominalt objekt (33), som refererar till en metod eller ett sätt.  

(32) Denne förhögning är nu mehrendeels kommen ur Bruuk; En Astronomi 
bruka nu intet att dehla Cirkelens Grader uthi 6 Sexagenar, uthan i 12 
Tecken, i Anledning af Zodiaco, hwilken af de 12 allom bekandte 
Tecken är intagen/ af hwilken hwartdera får 30 Grader. (1690 Rålamb 
Adelig Öfnings Fierde Tom s. 39) 

Med den läsning jag föreslår innebär det alltså att en astronom inte längre 
vanemässigt använder/utövar metoden att dela cirkelns grader i 6 sexagener, 
utan metoden att dela den i 12. I andra, liknande kontexter, använder Rålamb 
bruka passiverat, med det rätta sättet som subjekt, och sedan bruka igen i 
aktiv form, med ett objekt som består av detta, och syftar på det rätta sättet:  

(33) Många hafwa budit till att uphitta det rätta sättet som i praxi borde 
brukas/ att således distinguera, af hwilka sombilge bruka detta: När 
AEquator är dragen och delat i 360 dehlar/ så taga de af desse Grader 57 
1/2; [...] (1690 Rålamb Adelig Öfnings Fierde Tom s. 61) 

Konstruktionssätten är olika, men kontexterna likartade, och betydelsen hos 
bruka med infinitiv och bruka med nominalfrasobjekt var troligen inte lika 
lättseparerade som idag.  

Eftersom mycket kunde bestämma bruka, och ange att verbhandlingen på-
gick med hög intensitet eller i stor omfattning, kan det vara ett tecken på att 
bruka fortfarande konceptualiserades som en handling, en aktion.7 Bruka 
användes under 1600- och 1700-talen inte heller med inanimata subjekt, 
vilket också tyder på att det fortfarande uppfattades som en aktion som be-
hövde en agent. Beläggen där aktionsbetydelsen förstärks med mycket blir 
allt färre under 1800-talet. Då börjar man dessutom använda bruka med in-
animata subjekt, och det speglar en utveckling där aktionsbetydelsen blir 
mindre och mindre framträdande. 
                          
7 Att använda mycket på motsvarande sätt går väl knappast med något verb med infinitiv-
komplement idag. 
     (i)*Jag lovade mycket att komma. 
     (ii) *Sara önskade mycket att bli stor. 
Att det försvann med bruka behöver alltså inte alls ha att göra med att brukas aktions-
betydelse försvann, utan kan lika gärna bero på att den användningen av mycket försvann. 
Men att mycket under denna period gick att använda för att förstärka intensiteten hos bruka 
med infinitivkomplement borde likafullt tyda på att det fanns en aktionsbetydelse hos bruka 
som gick att förstärka. 
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Bruka har också gått från att modifieras av det habituella pläga 

(34) Effter tolff eller fiorton Dagar/ när Barn-Floden sig nog hafwer ränsat/ 
pläga somliga bruka twetta desse Delar/ med något som them kan styrka 
och sachteligen samman draga/ och til sin förra Widd bringa (1697 von 
Hoorn Den swenska wäl-öfwade jord-gumman s. 297) 

till att modifiera använda, utan att vi uppfattar det som det minsta tauto-
logiskt.  

(35) Då de äro ämnade till uppfordring af större tyngder, brukar man använda 
ända till 10 à 12 armar, för att för hvarje arbetare hafva en särskild arm, 
och anbringa dessa så nära intill hvarannan, att den arbetare, som icke 
går undan med vederbörlig hastighet, trampas på hälarne af den 
efterkommande. (1842 Baumgartner Mekaniken i dess användning vid 
konster och handtverk s. 361) 

(36) Jag brukar använda mig av skönlitterära böcker för att konkretisera 
teoretiska begrepp. (2012 www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.81937.../ 
Bilaga_7.pdf) 

Det är ännu ett indicium på att aktionsbetydelsen nu har förbleknat hos det 
habituella bruka. 

6.3.4 Sammanfattning 
Under 1500-talet och tidigt 1600-tal kännetecknades brukas kontexter av 
nominala objekt som betecknade föremål som användes vanemässigt, objekt 
med aktionsbetydelser och frekvensadverbial. Dessutom finns den koppling 
till bruk och bruklig som Westberg framhåller. Det går alltså att se ett flertal 
faktorer som tillsammans möjliggjorde att den habituella betydelsen med 
infinitivkomplementet uppstod. Jag har också argumenterat för att det under 
1600- och 1700-talen fanns kvar ett inslag av ’använda/ utöva’-betydelse i 
det då habituella bruka, som gjorde att det kunde ta ett i hög grad nominalt 
infinitivkomplement i kombination med den habituella betydelsen. Med 
andra ord menar jag att bruka fortfarande på 1700-talet kunde konceptuali-
seras som en aktion med lexikal betydelse. Den aktionella betydelsen blev 
mindre vanlig under 1800-talet och har helt förbleknat idag, då bruka med 
infinitivkomplement knappast låter sig konceptualiseras som en aktion, utan 
bara används för att ge habituell betydelse åt den infinita verbaktionen. Sam-
tidigt kan bruka fortfarande fungera som korrelat åt göra, vilket kanske tyder 
på att rester av den lexikala betydelsen fortfarande kan aktualiseras, eller 
kanske på att det inte enbart är aktionsbetydelse som parafrasens gramma-
tikalitet indikerar. 

Brukas syntaktiska utveckling, som jag ska beskriva i de följande avsnitt-
en, visar också att den lexikala betydelsen försvinner ur användningen med 
infinitivkomplement, om man – som hjälpverbiseringsteorin gör – utgår från 



 93

att de nya sätten att konstruera bruka visar på semantiska förändringar i 
brukas betydelse, och därmed i relationen mellan bruka och satsen. 

6.4 Infinitivfrasens egenskaper 
En grundläggande egenskap hos svenska hjälpverb är att de tar infinita verb-
fraser som komplement. De är alltså syntaktiska huvuden i hjälpverbsfrasen, 
och infinitivfrasen beskrivs i Svenska Akademiens grammatik som ”en verb-
fras med svag objektskaraktär” (SAG 2:538). Problemet med infinitiv-
frasernas eventuella objektskaraktär är att den faktiskt inte syns på infinitiv-
frasen. Vid en enskild användning av till exempel bruka eller sluta med in-
finitivkomplement vet vi faktiskt inte om infinitivkomplementet fungerar 
som ett objekt, som ett huvudverb eller något mittemellan. Om använd-
ningen är syntaktiskt dubbeltydig eller syntaktiskt vag vet vi inte heller. Och 
detta faktum – att vi faktiskt inte kan se på infinitivfrasen exakt vilken funk-
tion den har – är givetvis skälet till att testen behövs.  

Tre test av infinitivfrasens objektskaraktär tillämpas i Svenska Akade-
miens grammatik. De är distributionella test i den meningen att om hjälp-
verbskandidaten har distribution i en viss typ av konstruktion, så tolkas det 
som att infinitivfrasen fungerar som ett objekt, och hjälpverbskandidaten 
som ett huvudverb, eller mindre hjälpverbigt hjälpverb.  

Om man ser en sådan tolkning ur ett grammatikaliseringsperspektiv bygg-
er den på antagandet att när en transitiv verb–objektrelation utvecklas mot en 
hjälpverb–huvudverbrelation, ska det också innebära att infinitivfraserna för-
lorar objektsegenskaper under processens gång. Men skiktning är ett karak-
teristiskt drag i grammatikaliseringsprocessen, och amfibiebeteendet är ett 
hjälpverbstypiskt beteende. Detta faktums konsekvenser för hur man ska 
tolka testen av infinitivfrasens objektighet diskuteras i de följande avsnitten. 

6.4.1 Ett hjälpverb tar inte vanligt objekt? 
Det första hjälpverbstestet i Svenska Akademiens grammatik lyder ”Verbet 
kan inte konstrueras med ett objekt med substantiviskt huvudord i stället för 
den underordnade verbfrasen” (SAG 2:540). Tanken bakom detta test är att 
relationen mellan hjälpverb och huvudverb ska vara så olik en transitivt 
verb–objektsrelation att det inte går att byta ut den infinita verbfrasen mot en 
nominalfras med substantiviskt huvudord, eller ett aktionsnominal, som på 
grund av sin form måste beskrivas som ett objekt.  

Huvudproblemet med detta test är att det inte är självklart vilken enhet 
som testas. Är det en viss användning av verbet, lexikonordet eller en betyd-
elsevariant av det? Svenska Akademiens grammatik menar till exempel att 
bruka inte kan kombineras med nominala objekt, vilket betraktas som en 
hjälpverbsegenskap, medan börja tvärtom kan kombineras med ett nominalt 
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objekt, och därför har huvudverbskaraktär. Orsaken är antagligen att såväl 
betydelse som relation till komplementet skiljer sig så mycket åt mellan 
bruka i transitiva användningar som (37) och bruka i hjälpverbsanvänd-
ningar som (38), att det transitiva bruka knark inte diskvalificerar bruka som 
hjälpverb på denna punkt. 

(37) Även procentuellt sett, inom den yngre åldersgruppen, ökar antalet 
personer som brukar knark. 

(38) Ja brukar knarka på skolan o sen går ja in på lektioner o driver me 
lärarna, men mina pengar brukar ta slut. 

Någon tillräckligt stor sådan betydelseskillnad finns däremot inte mellan 
börja i användningar som (39) och (40), och därför får börja inte godkänt på 
detta hjälpverbstest i Svenska Akademiens grammatik. 

(39) Kan jag få anstånd med att börja studierna? 

(40) Betalar du redan på ett studielån och ska börja studera med studiemedel 
igen? 

Utslaget av det nominala komplementstestet beror alltså på relationerna 
mellan verbets olika betydelsevarianter.  

Detta test används i många språk, och resultatet tolkas på olika sätt. 
Detges (2004), som diskuterar ingressiva aspektmarkörer i europeiska språk, 
menar till exempel att detta test tydligt visar att fasala hjälpverbskandidater 
inte är hjälpverb: ”they do not have auxiliary status, which can be seen from 
the fact that they readily combine with nominal complements” (2004:215).  

Eide (2005) analyserar norska kunne och ville, som också kan ta nominala 
komplement såväl som infinitivkomplement, och klassificerar de transitiva 
varianterna som homonymer till hjälpverben. Hon räknar alltså användningar 
av de norska kunne och ville med nominala komplement som andra lexikon-
ord än användningarna av kunne och ville med infinitivkomplement, trots att 
de betydelsemässigt är mycket lika. Indelningen grundas på resultaten av 
andra syntaktiska test. Att kunne och ville med nominala komplement räknas 
som homonymer beror på att de kan imperativiseras, passiveras och para-
fraseras med gjøre, medan kunne och ville med infinitivkomplement inte kan 
det.  

We might be dealing with two pairs of homonyms of kunne ’can’ och ville 
’want to’: one is transitive, accepts gjøre-replacement, passivizes, and occurs 
in the imperative, while the other is akin to modals and perfect auxiliaries. 
Alternatively, we are dealing with two modals that display radically different 
behaviours depending on the complement. I find the latter possibility unlikely 
and I discard it here. (Eide 2005:70) 

Termen homonymi implicerar att verben skulle vara tydligt åtskilda betyd-
elsemässigt, men det är egentligen inte det Eide vill säga med termen. Tvärt-
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om framhåller hon att de har likartad semantik och gemensam etymologi, 
men att de lever kvar som huvudverbslexem samtidigt som de också finns 
som hjälpverbslexem, helt i linje med grammatikaliseringsforskningens re-
sultat. Hon kallar dem homonymer, trots gemensam etymologi och likartad 
lexikal semantik, och menar att det är något man måste acceptera för att få 
en rättvisande analys av de modala hjälpverben (2005:1–2). Att de norska 
kunne och ville kan konstrueras med nominala komplement påverkar alltså 
inte alls deras hjälpverbsstatus när de används med infinitivkomplement, 
med Eides sätt att tillämpa testet och termen homonymi. 

Det faktum att vissa hjälpverbskandidater (som börja eller det norska 
kunne m.fl.) med mycket liten betydelseskillnad kan konstrueras med nomi-
nala komplement har, som framgått ovan, tolkats som tecken på att 

 hjälpverbskandidaten inte är ett hjälpverb alls 
 hjälpverbskandidaten är mindre hjälpverbsliknande  
 hjälpverbskandidaten ska delas upp i två lexem: dels hjälpverb, dels 

verb. 

Men sett ur ett grammatikaliseringsperspektiv ger testet inte alls svar på om 
hjälpverbskandidaten fungerar som ett hjälpverb, utan på om det finns skikt-
ning. Ur ett funktionellt hjälpverbiseringsperspektiv ser också definitionen 
på ett hjälpverb annorlunda ut: 

An auxiliary is a linguistic item covering some range of uses along the Verb-
to-TMA chain. (Heine 1993:70) 

Utifrån denna definition är det förväntat att verb som hjälpverbiseras också 
fortsätter att användas i sin källkonstruktion parallellt med att de gramma-
tikaliseras i hjälpverbsanvändningar. Äldre betydelser faller inte heller så 
ofta bort. Det vanligaste scenariot verkar vara att ett ords betydelser blir fler 
och fler, utan att något går förlorat (Traugott & Dasher 2002:11–12). Mön-
stret som uppstår då nya användningar utvecklas åskådliggörs i Figur 4.  

 

 

Figur 4. Skiktning 
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Denna figur är givetvis en grov förenkling av den historiska processen. 
Det är också delvis en rent teoretisk konstruktion på så sätt att gränsen 
mellan verb med infinitivfras som objekt och hjälpverb med infinit huvud-
verb sällan går att identifiera: oftast kan man inte avgöra om ett visst infini-
tivkomplement fungerar som ett objekt eller huvudverb, eller något där-
emellan, utan steget från det ena till det andra bygger ofta på hjälpverbiser-
ingsteorins antaganden.  

Varje ny rad representerar en ny konstruktion och därmed ett nytt utveck-
lingssteg i hjälpverbiseringsprocessen. Pilarna representerar fortsatt använd-
ning av konstruktionen, och figuren visar ett hjälpverb som utvecklas i flera 
steg, utan att någon konstruktion faller ur bruk.  

Om en källkonstruktion fortsätter att användas kan den också förändras, 
förnyas och förgrenas betydelsemässigt, parallellt med den grammatikali-
serade betydelsen eller på andra spår. Ibland kommer betydelserna till att 
skilja sig så mycket att vi uppfattar det som ”olika”, ibland håller de sig så 
nära varandra att vi uppfattar det som ”samma” betydelse, men valet mellan 
termerna polysemi och homonymi blir ofta svårt vid skiktning (Traugott & 
Dasher 2002:11–16). Polysemi implicerar att även om betydelserna är skilda, 
så har vi att göra med ett enda lexikonord, vilket inte är någon självklarhet 
när de har olika funktioner, som verb och hjälpverb. Homonymi implicerar 
tvärtom att dessa betydelser är orelaterade, vilket är direkt felaktigt. Eide är 
till exempel noga med att klargöra att hon använder termen homonymi för 
kunne dikten och kunne cykle för att separera de skiktade användningarna i 
sin analys – inte för att hon ser någon tydlig betydelsemässig och historisk 
skillnad mellan dem, vilket vi ofta associerar med termen homonymi. För att 
kringgå detta problem har man börjat använda termen heterosemi för dessa 
specialfall av polysemi, såväl för avledningar med skilda ordklasstillhörig-
heter, som till exempel början/börja, som för olika men uppenbart relaterade 
betydelser och varianter som uppstått genom skiktning i grammatikalisering, 
som till exempel verbet börja och hjälpverbet börja (Enfield 2006:297–298). 

Om en hjälpverbskandidat kan ta ett nominalfrasobjekt så mäter det alltså 
inte alls i hur stor utsträckning hjälpverbskandidaten fungerar som hjälpverb, 
utan det indikerar att den har en heterosem variant som kan fungera som 
transitivt verb, dvs. det visar att en konstruktion som förmodligen utgjort ett 
tidigare utvecklingssteg fortfarande används. Därmed inte sagt att det är en 
dålig idé att undersöka hjälpverbskandidaters heterosemi och skiktning, för
att skapa sig en bild av hur hjälpverbsanvändningen förhåller sig till andra 
användningar. I denna avhandling kommer frågan dock inte att ställas som 
en ja eller nej-fråga, utan som om- och hur-frågor: Om det finns parallella 
lexikala användningar av källverbet, hur ser de ut, och hur förhåller de sig 
historiskt till hjälpverbsanvändningen? 

I brukas fall är det klart att det moderna bruka med blekt habituell betyd-
else inte tar nominalfrasobjekt, och lika klart att bruka i betydelserna ’an-
vända, utnyttja’ gör det. 
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(41) Tunga missbrukare definieras då som en person som injicerar narkotika 
eller som på annat sätt brukar narkotika varje dag. 

(42) Hos de 8% som uppger att dom brukat alkohol så uppgav de flesta att de 
endast druckit enstaka glas med vin under graviditeten. 

(43) Kan lärare bruka våld för att avstyra ett slagsmål? 

(44) Landskapet är som en historiebok som berättar om hur olika generationer 
har brukat jorden. 

Dessa transitiva användningar av bruka har å sin sida utvecklats till mer eller 
mindre fasta fraser: bruka är inte längre produktivt som transitivt verb. Det 
används knappast med andra objekt än de ovanstående, inte ens med seman-
tiskt närliggande objekt som vin och makt, och sällan med åker, samtliga 
objekt som tidigare har varit vanliga med bruka. 

(45) En Domare-dants wi begynna / Wi skräma bort Juten, för wattn bruks 
win / Ej någon får bruka okynne. (1772 En ny och vacker juhle-vijsa för 
år 1772) 

(46) Men jag wet mig aldrig någon gång missbrukat utan snarare altförlite 
brukat en sådan macht. (1710 Runius Samlade skrifter 17:3 s. 51) 

(47) Lätt se; stell bra böndher, som bruka vehl up åkeren att han kåmer till 
maktz igien. (1708 Stålhammar Karolinska krigares dagböcker 7 s. 168) 

Som framgått av Westbergs avhandling liksom av min analys ovan, växte 
nya betydelser av bruka gradvis fram, i takt med att bruka började användas 
i nya konstruktioner. Det som dels framgick i avsnitt 6.3, dels kommer att 
framgå i avsnitt 6.4.3, är att det fanns två utvecklingssteg mellan dem, bruka 
med aktionsnominal och bruka med ett infinitivkomplement som fungerade 
som objekt, samt att dessa slutade användas. Det gör att brukas skiktnings-
historia ser ut som i Figur 5, med luckor mellan den tidiga användningen och 
den senare hjälpverbsanvändningen. 

 

Figur 5. Brukas skiktningshistoria 
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Sammanfattningsvis används bruka än idag med vissa nominala objekt, 
men det är ingen produktiv konstruktion, eftersom objekten bara utgörs av 
ett begränsat antal substantiv. Bruka har då också betydelsen ’använda, 
nyttja’ som är klart skild från den rent habituella, och diket mellan dem har 
blivit bredare av att de mellanliggande utvecklingskonstruktionerna och 
brukas betydelser i dem har slutat användas. Detta säger mycket om brukas 
historia, men ingenting om brukas hjälpverbsfunktion. 

6.4.2 Ej att? 
Att hjälpverbs infinitivkomplement vanligtvis konstrueras utan att har varit 
känt åtminstone sedan tidigt 1800-tal, även om man inte kunnat förklara 
varför det skulle vara så: ”Efter hjelpverberna utsättes icke att framför infini-
tivus, men efter andra verber utsättes och utelemnas att utan några säkra 
reglor” (Boivie 1820:224). Att-lös infinitiv har också föreslagits och använts 
som ett hjälpverbskriterium av många (Loman 1958, Sundman 1983, Lager-
vall 1999, Delsing 1999). Att-löshet är dock ofta en frekvensfråga. De flesta 
kräver att konstruktion med att ska vara ogrammatiskt innan verbet räknas 
som ett hjälpverb (förutom vad gäller kommer), medan andra är mer liberala. 
Loman föreslår till exempel att verb med att-variation räknas som hjälpverb 
när de används utan att, men som huvudverb när de används med att. 

Ibland antyds det att att kanske minskar generellt i svenskan (t.ex. Språk-
riktighetsboken 2005:356). I så fall skulle att-minskningen kunna vara en del 
av en större språkförändring, och inte nödvändigtvis ha särskilt mycket med 
brukas hjälpverbsstatus att göra. För att kontrollera detta har jag undersökt 
frekvensen hos att som infinitivmärke i ett antal korpusar i Språkbanken, och 
räknat om den till procent. Vilka korpusar som inkluderats framgår av 
diagrammet i Figur 6, där de är kronologiskt ordnade i möjligaste mån, men 
med vissa överlappningar – korpusen äldre svenska romaner sträcker sig till 
exempel från 1830 till 1940, och innehåller alltså både tidigare och senare 
texter än Strindbergs brev, vilket är svårt att åskådliggöra i ett stapeldiagram. 
I huvudsak är staplarna ändå kronologiskt ordnade så att de äldsta korpus-
arna står överst och de senaste nederst, och diagrammet visar att att-frekven-
sen inte har minskat, varken under 1900-talet eller i början av 2000-talet.  

Som framgår av stapeldiagrammet avviker två korpusar märkbart: Psalm-
boken från 1937, där att är ovanligt, och riksdagens snabbprotokoll, där att 
är ovanligt vanligt. I övrigt ligger att-frekvensen från och med Press 65 strax 
under eller strax över 1 % av löporden i textmassan. Den ligger närmare 
0,5 % i de tidigare korpusarna, så det finns inget stöd för att att som infini-
tivmärke skulle ha minskat i frekvens generellt – materialet antyder tvärtom 
att det har ökat.8 

                          
8 Inte heller om man inkluderar subjunktionen att blir det någon ökning av den generella att-
frekvensen i Språkbankens korpusar.  
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Figur 6. Frekvensen av att som infinitivmärke i ett urval av Språkbankens 
korpusar 

Med andra ord står det klart att att-bortfall är en hjälpverbsspecifik ut-
veckling, och nästa fråga blir då varför det är så. Boye (2010) påpekar att 
såväl danska hjälpverb som engelska modaler saknar at respektive to vid 
sina infinitiver, men menar att ingen lyckats förklara på vilket sätt avsak-
naden av infinitivmarkör skulle vara kopplad till grammatisk status. Och för 
engelska modaler är det också en historisk tillfällighet, vilket kommen-
terades i 3.1.3. På vilket sätt att-löshet skulle vara ett hjälpverbstest moti-
veras inte heller explicit i Svenska Akademiens grammatik (1999), men en 
viss vägledning får man av att att-testet inordnas bland testen av infinitiv-
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frasens objektskaraktär. I Telemans förarbete är det tydligare uttryckt: ”Detta 
kriterium motiveras av att infinitivfraser normalt har infinitivmärke annars 
när frasen fungerar som en nominalfras” (1993:362). Tanken är alltså att att 
markerar nominalitet, och att frånvaron av att tyder på att infinitivfrasen inte 
fungerar som en nominalfras.  

Platzack (1986) menade i en jämförelse mellan svenskans att och dan-
skans at att den moderna svenskans att fungerar som en infinit subjunktion. 
Argumenten är bland annat att satsadverbial kan placeras mellan att och in-
finitiven, att att inte får förekomma i en viss typ av lyftningskonstruktioner 
(dock ej hjälpverbskonstruktioner med lyftning) eller i objekt med infinitiv. 
Följden blir att att fungerar som en markör av infinitivfrasens underordning 
som argument. Men även danska hjälpverb konstrueras med infinitiver utan 
at, och även det danska at kan analyseras som en nominalitetsmarkör (Hansen 
& Heltoft 2011:778). 

Falk (2010) menar att at i fornsvenskan – i likhet med at i danskan i Plat-
zacks analys – fungerade som en ren infinitivmarkör, som inte var obliga-
torisk. Den kom dock att reanalyseras till en ren underordningsmarkör efter 
en övergångsperiod med dubbla funktioner. Hennes huvudkriterium för att 
skilja mellan att som infinitivmärke och att som underordningsmärke är dess 
position. Medan det fornsvenska at vanligtvis står alldeles intill det infinita 
verbet, kan satsadverbial placeras mellan att och det infinita verbet i modern 
svenska. Det moderna att måste också inleda infinitivfrasen, som en sub-
junktion. Utifrån den analysen kom systemet med att som underordnings-
markör gradvis i bruk under 1500-talet, och stabiliserades med tiden alltmer.  

Det verkar alltså som om att i modern svenska säger något om infinitiv-
frasens funktion, men det är fortfarande oklart exakt vad denna markerade 
funktion är. Är det infinitivfrasens status som argument, är det dess under-
ordning eller dess nominalitet? Ett argument mot att att skulle markera till 
exempel syntaktisk underordning är att infinitivfraser som fungerar som 
subjekt gärna tar att, som till exempel i Att bada är roligt, och subjekt är inte 
syntaktiskt underordnade.9 Den syntaktiska över- och underordningen brukar 
man inte heller beskriva som förlorad i svenska hjälpverbskonstruktioner, 
även om den kan antas vara påverkad av de semantiska förskjutningarna. Jag 
utgår därför hellre, i enlighet med Teleman (1993), från att det att markerar 
är nominalitet och/eller argumentstatus. Det är dock knappast en markör på 
samma sätt som till exempel pluralmorfem markerar plural, där förekomsten 
av pluralböjning på ett substantiv alltid signalerar flertalsbetydelse hos just 
det substantivet. Tanken är alltså inte att varje infinitivkomplement som in-
leds av att borde analyseras som ett nominalt argument, eller att varje infini-
tivkomplement som saknar att borde analyseras som ett huvudverb. Skälet 
till att inte se det som en direkt markör är att att förekommer i typiska hjälp-

                          
9 Man kan hävda att subjekt är underordnade satsen, men konsekvensen av det blir att allt 
utom satsen som helhet måste ses som underordnat. 
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verb–huvudverbskonstruktioner, som antas indikera att det infinita verbet 
fungerar som huvudverb (se 6.5 för en motivering av det påståendet). 

(48) Det har slutat att regna och bron fylls omedelbart med folk. (2003 GP 
Språkbanken) 

(49) Det brukar bli en skvätt kvar när en tank slutar att användas. (2001 GP 
Språkbanken) 

Med andra ord tycks teorin om att som subjunktion och/eller nominalitets-
markör ha klar relevans, men den förklarar inte varje enskilt fall av att eller 
att-löshet. Att betraktas därför i denna studie, av empiriska skäl snarare än av 
teoretiska, som en statistisk indikator, där en hög andel att kan ses som ett 
tecken på att infinitivfrasen oftare fungerar som ett argument. Och omvänt, 
en hög andel att-lös infinitiv borde tyda på att det infinita verbet mer 
fungerar som huvudverb i satsen. Att-testet skulle kunna tolkas på detta sätt 
ungefär från och med 1500- eller 1600-talen, eftersom att innan dess ska ha 
fungerat som infinitivmarkör. Före 1500-talet kan att-frekvensen alltså 
knappast säga något om det infinita verbets status som argument, men efter 
1500-talet är det sannolikt att det gör det.  

Utifrån hjälpverbiseringsteorin kan man också betrakta att-bortfallet, som 
en del i en process som – om den skulle fortgå – skulle kunna leda till att 
hjälpverbet förvandlas till ett klitikon och sedan ett affix, dvs. ordsamman-
smältning. Detta skulle i så fall ytterst ha en semantisk motivering, för enligt 
Givón (2001) tenderar verb, vars betydelser förenas konceptuellt, också att 
integreras syntaktiskt och i förlängningen morfologiskt, genom ordsamman-
smältning. I en hjälpverbskonstruktion skulle att i så fall markera en gräns 
som kan befinna sig i upplösning. Den tanken motsäger inte idén att att är en 
nominalitetsmarkör, men det finns andra argument mot den. Olofsson (2008) 
visar att att oftare utelämnas då det kommer led emellan hjälpverb och huvud-
verb, vilket skulle tyda på att distans snarare än närhet mellan hjälpverb och 
huvudverb driver utvecklingen. 

Hjälpverbet kommer (att) har överhuvudtaget varit förbryllande i detta 
sammanhang, eftersom det – trots tydlig hjälpverbskaraktär – har en hög att-
frekvens. Många har sett en fallande att-frekvens under senare delen av 
1900-talet och framförallt i början av 2000-talet (Delsing 1993, Lagervall 
1999, Olofsson 2008). En undersökning i korpusen Svensk dramadialog 
tyder dock på att kommer där hade en lägre att-frekvens på 1700-talet (93–
94 %) än på 1900-talet (97 %) även om materialet bara består av 34 belägg 
från 1700-talet, 70 belägg från 1800-talet och 210 belägg från 1900-talet 
(Olsson 2008). Olofsson (2008) finner dock en mycket lägre att-frekvens hos 
studenter, mellan 24 % och 48 %. Falk (2002) har studerat hur kommer blivit 
till ett futuralt hjälpverb, och funnit att källkonstruktionen var kommer till att 
+ infinitiv. Kommer var alltså ursprungligen ett intransitivt rörelseverb med 
adverbiellt komplement. Dess infinitivfras utgjorde ursprungligen en rektion 
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i en prepositionsfras med prepositionen till som huvudord, och hade därmed 
ingen objektsfunktion i förhållande till kommer. Detta gör att kriterier som 
rör ”svag objektskaraktär hos infinitivfrasen” inte är tillämpbara på kommer, 
påpekar Olofsson (2008), som dock inte räknar att till objektsskriterierna. 
Men det gör jag, med grund i den forskning om att som refererats ovan. Det 
är inte så konstigt om att-frekvensen efter hjälpverb som bildats utifrån in-
transitiva källverb uppför sig annorlunda än efter hjälpverb som bildats ut-
ifrån transitiva källverb. Kommer att har också, åtminstone sedan Wellanders 
tid (Wellander 1939:401–402), varit föremål för en att-bevarande språk-
vårdskampanj, som hade stor utbredning i skolor och samhälle och förmod-
ligen har påverkat att-frekvensen. 

För att återgå till atts eventuella tillämpbarhet i denna hjälpverbiserings-
studie så är förutsägelsen alltså att hjälpverbiseringsprocesser, i vart fall efter 
1500-talet, ska innebära att att minskar i frekvens i infinitivfraser som får en 
förändrad relation till hjälpverbskandidaten, och blir alltmer verbala. För att 
undersöka styrkan i den hypotesen räknar jag antalet infinitivfraser med 
respektive utan att bland beläggen och redovisar dem i tabellform: i absoluta 
tal och som relativ frekvens. Den relativa frekvensen kopplar konstruktion 
med att och konstruktion utan att till varandra på ett sätt som implicerar att 
den enas frekvens påverkar den andras. Detta eftersom jag inte betraktar att 
och att-löshet som skiktning. De är förbundna med varandra på ett annat och 
mer komplicerat sätt än till exempel bruka med nominalt objekt och bruka 
med infinitivfras, som här behandlas som helt olika – om än närliggande – 
konstruktioner med ett rent skiktningsförhållande till varandra. Därmed på-
verkar det inte frekvensen hos bruka med infinitivkomplement om bruka 
med nominalt objekt ökar eller minskar i frekvens. När det gäller att eller 
att-löshet är det däremot ett binärt val som måste göras när ett infinitiv-
komplement ska användas, vilket innebär att valet av att-löshet faktiskt kan 
inverka på att-frekvensen. Variationen kan dock inte beskrivas som ren 
formvariation inom en konstruktion, eftersom att ändå antas vara kopplat till 
infinitivfrasens funktion – vilket medför att de på sätt och vis måste ses som 
två konstruktioner. Men jag vill trots det betona att jag inte ser något ett-till-
ett-förhållande mellan form och funktion i detta fall, utan utgår från att det är 
de relativa frekvensförhållandena i att-valen som säger något om infinitiv-
frasens huvudsakliga funktion, snarare än varje enskilt val i sig. Därför sam-
redovisas att-inledda och att-lösa infinitivkomplement, och därför anges hur 
stor procentandel av beläggen som konstrueras med att.  

Nästa problem är vad att-bortfallshypotesen ska utvärderas mot, eftersom 
det inte finns något sätt att säkerställa huruvida ett visst infinitivkomplement 
fungerar som objekt eller som huvudverbsfras. Undersökningen är därför 
förutbestämd att landa i en diskussion av hypotsens sannolikhet, och inte i ett 
absolut svar. 



 103

Som framgick av exemplen i 6.3.2 konstruerades bruka ofta med att på 
1600-talet, och Tabell 3 redovisas antalen och andelen belägg på bruka med 
att över 50-årsperioder. 

Tabell 3. Brukas att-frekvens per 50-årsperiod 

Period Totalt antal belägg Antal med att Andel med att 

1600–1650 1 0 0 % 

1650–1700 12 10 83 % 

1701–1750 48 28 58 % 

1751–1800 44 32 73 % 

1801–1850 108 14 13 % 

1851–1900 189 12 6 % 

1901–1950 353 0 0 % 

1951–2000 499 0 0 % 

2001–2008 2 852 0 0 % 

Som syns i Tabell 3 tar bruka under 1600- och 1700-talen infinitivfras öm-
som med, ömsom utan att. Under 1800-talet blir beläggen med bruka att allt 
färre, för att helt försvinna ur det standardsvenska skriftspråket vid sekel-
skiftet 1900.10 Att det ändå lever kvar i sydsvenska dialekter framgår av 
Hagren (2008). 

Något som inte har getts utrymme i tabellen är att enstaka belägg med till 
att, i en funktion som förmodligen är infinitivmärkande (jfr Wessén 1965: 
149), förekom under 1600-talet. 

(50) Man brukar och till att ympa them på åtskilligt wijss adt haffwa på en 
stiälke särskillte slag. (1662 Rosenhane Oeconomia 1944 s. 144)  

(51) Så tale wij och Swenske ännu aff gammal wana och bruke til at säja/när 
wij arbete uppå at göra oss bequämme til nogot Embete (1669 Biskop 
Emporagrius Catechesens enfaldige Förklaring effter Bookstafwen medh 
underfogade Böner opag.)  

Bruka har alltså gått från att användas med optionellt att och i enstaka fall 
med till att, till att uteslutande konstrueras med att-lös infinitiv i standard-
skriftspråket. Detta kan vara ett tecken på att bruka allt oftare har kommit att 
användas som en habituell markör åt sina komplement, där infinitivfrasen 
allt mindre fungerat som objekt och allt mer som huvudverb, och på att 
bruka slutat användas som ett transitivt verb med infinitivfrasobjekt. 

                          
10 I Mjöberg (1950) finns en uppgift som kan läsas som att det fortfarande är möjligt att 
konstruera bruka med att vid 1950. Han ger dock inga belägg eller exempel. 



 104 

6.4.3 Passivering med infinitiven som subjekt? 
Testen av infinitivfrasens tredje objektsegenskap bygger liksom de andra 
objektstesten på hypotesen att källverbet konstruerades transitivt. Det går ut 
på att se om hjälpverbskandidaten kan passiveras med infinitivfrasen som 
subjekt, vilket i så fall tolkas som ett tecken på att infinitivfrasen är mycket 
nominal och fungerar som objekt i motsvarande aktiva sats. 

(52) Att acceptera förslaget försöktes inte ens av styrelsens majoritet. 
(exempel från Teleman 1993) 

Om satser som den ovanstående fungerar tas det alltså till intäkt för att in-
finitivfrasen fungerar som objekt i följande aktiva motsvarighet. 

(53) Styrelsens majoritet försökte inte ens acceptera förslaget. (exempel från 
Teleman 1993) 

Detta test fungerar i likhet med förekomsten av nominalt objekt, och av 
samma skäl, som en indikator på skiktning – givet att sådana passiva satser 
med infinitivfrasen som subjekt finns belagda historiskt.  

När sådana satser inte finns belagda är resultatet omöjligt att tolka. Det 
kan vara ett tecken på att korpusen är för liten, så att konstruktionen inte 
visar sig där, trots att den ingick i systemet vid någon tidpunkt. Svenska 
Akademiens grammatik påpekar också att konstruktionssättet med infiniti-
ven som subjekt i passiva satser ”ibland [är] möjligt om den underordnade 
verbfrasen [dvs. här infinitivfrasen] är objekt till ett huvudverb” (SAG 
3:539), för alla verb passiveras inte lika gärna, och i svenskan finns många 
alternativa uttryckssätt till ren passiv (SAG 4:360–66, Lyngfelt 2007). Från-
varon av passiva satser med infinitivfrasen som subjekt kan alltså vara ett 
tecken på allt från att infinitivfrasen faktiskt inte längre används som objekt 
till att korpusen är för liten, att hjälpverbets källverb aldrig varit transitivt, 
eller att det av andra skäl inte passiveras, till exempel för att det finns alter-
nativa konstruktionssätt som föredras. 

Men bruka var faktiskt ett verb som kunde passiveras med infinitivfrasen 
som subjekt. Det gjordes på följande sätt.  

(54) Mäst brukas j Swerige att muhra maasungs Pijporne effter stegen och 8 
kantige men bäst är deth att muhra dem Runda effter Cirkelen, effter 
fransyska manneret, alldenstund medh Cirkelen huar steen Passas och 
Rättas kan, då Pijpan mycket jämnare blifwer, som angeläget är. (1687 
Otto Dress Beskrifning om järn- och ståltillverkning m.m,. i Blad för 
bergshandteringens vänner inom Örebro län 18 1925 s. 60)  

(55) Det gamla maneret at harfwa ned hwetet är i England merendels för-
kastat, efter det befunnits icke så wäl förwara kornen ifrån winterkiölden 
och sommarwätan, derföre brukas nu öfwer alt at ärja ned hwetet, och 
hellre låta åkren ligga något grof-kokot än gran, efter säden då alrabest 
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står sig emot frost och skarpa bläster, som då giöra mindre twång. (1727 
Serenius Den engelska åkermannen s. 189)  

(56) Stundom brukas at insticka Hallon i stora Moreller, sedan körsbärsstenen 
blifwit uttagen, hwarefter så jämkas at hallonet ej synes. (1792 Fisher-
ström Nya swenska economiska dictionnairen 4 s. 199) 

Detta konstruktionssätt förekommer från och med 1600-talet och åtminstone 
fram till och med slutet av 1800-talet, vilket framgår av Tabell 4. 

Tabell 4. Bruka i passiv med infinitivfrassubjekt 

Period Brukas med infinitivfrasen som subjekt 

1200–1650 0 

1651–1700 1 

1701–1750 5 

1751–1800 10 

1801–1850 1 

1851–1900 4 

1901–1950 0 

1951–2000 0 

2001–2008 0 

Det sista belägget på konstruktionen i korpusen är (57) från 1884.  

(57) Att genom nedsänkning i isvatten eller i s. k. afkylningslådor hastigt 
afkyla smöret mellan hvarje ältning eller bearbetning är mycket för-
delaktigt och brukas vid många mejerier. (1884 Langlet Husmodern i 
staden och på landet s. 608) 

Därefter förekommer inga fler sådana belägg, trots att korpusen består av 
många fler texter från 1900-talet, så det verkar som om bruka runt sekel-
skiftet 1900 helt upphörde att passiveras på detta sätt. Detta tas här som ett 
tecken på att skiktet bruka med infinitivfras som objekt går förlorat. Det 
åskådliggjordes tidigare i Figur 5, som repeteras som Figur 7 nedan.  

Det är alltså en indikation på att konstruktionen bruka med infinitivfras 
som objekt slutar användas, vilket här förstås som att relationen mellan in-
finitivkomplementen och bruka inte längre kunde uppfattas som analog med 
ett transitivt verb och dess objekt. Kvar blev bara användningen av infinitiv-
komplement där det infinita verbet har en huvudverbsfunktion. Men återigen 
är det inte brukas hjälpverbsfunktion som har påvisats genom brukas för-
svinnande distribution i denna typ av passiva satser, utan det som åskådlig-
gjorts här är ett tidigare utvecklingsstegs öde. 



 106 

 

Figur 7. Brukas skiktningshistoria 

6.4.4 Sammanfattning 
Bruka som habituell markör började under 1800-talet användas på nya sätt, 
med andra semantiskt-syntaktiska relationer till sina komplement, medan 
vissa gamla användningar föll ur bruk. Så kom bruka att användas med 
infinitivfraser, som först konstruerades med att ganska ofta. Under 1800-
talet blev att allt ovanligare, för att helt försvinna vid sekelskiftet 1900, 
vilket har medfört att bruka att inte längre är en grammatisk variant i 
standardsvenskan. Man använder det transitiva bruka alltmer sällan, och då 
främst med objekt som narkotika, alkohol, jorden och ett fåtal till, som nu 
utgör ett ganska fast kollokationsmönster. Man slutade helt att konstruera 
bruka med aktionsnominal. Även konstruktionen med en transitiv relation 
mellan bruka och infinitivkomplementen slutade användas, vilket här antas 
visa sig genom att man slutade passivera bruka med infinitivfraserna som 
subjekt.  

I och med att de mer transitiva användningarna försvinner, så har huvud-
verbsfunktion blivit den enda möjliga funktionen för det habituella brukas 
infinitivkomplement. Det tillståndet inträdde huvudsakligen under 1800-
talet, då även en förändring i brukas relation till sina subjekt blev tydlig, 
vilket är temat för nästa avsnitt.  

6.5 Subjektsautonomi och satssammansmältning 
Subjektsautonomi definieras i Svenska Akademiens grammatik som att den 
referent som anges med subjektet inte spelar någon semantisk roll vid verbet. 
Det presenteras som en lexikal egenskap hos verbet, även om det också 
uppges variera, så att ”[å]tskilliga hjälpverb växlar mellan subjektsautonom 
och subjektsorienterad användning eller har en vag betydelse som omfattar 
båda möjligheterna” (SAG 2:509). Subjektsautonomi betraktas som en hjälp-
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verbsegenskap, även om det finns många hjälpverbskandidater som betraktas 
som hjälpverb utan att ha den, som till exempel intentionellt vilja och poten-
tiellt kunna. De är subjektsorienterade. Termerna subjektsautonomi och sub-
jektsorientering beskriver alltså också de fenomen som inom generativ 
grammatik har analyserats som lyftning och kontroll (se 2.5.4.1.). 

6.5.1 Utvecklingen av subjektsautonomi 
Hjälpverbiseringsprocessen innebär vanligtvis att verbets semantiska kopp-
ling till subjektet försvagas, så att hjälpverbet blir subjektsautonomt (Traugott 
1997, Heine 1993, Hengeveld 2011:584).11 Det första som brukar ske är då 
att selektionsrestriktionerna vidgas, så att verb som enbart kombinerats med 
animata subjekt även börjar kombineras med inanimata, eller tvärtom, att 
verb med inanimata subjekt börjar kombineras med animata. Därtill kan det 
hända att hjälpverbskandidaten börjar användas med expletiva det-subjekt, 
vilket ses som ett tecken på att det inte alls behöver ha någon semantisk rela-
tion till subjektet. Alla förändringar i hjälpverbskandidatens selektions-
restriktioner är därför av intresse när utvecklingen av subjektsrelationen 
undersöks. 

Ett vanligt sätt att testa om det finns någon obligatorisk semantisk relation 
mellan en hjälpverbskandidat och dess subjekt är att använda expletivt det 
som subjekt, utifrån tanken att inget verb som måste ha en semantisk relation 
till sitt subjekt kan ha ett betydelsetomt subjekt. Det finns olika typer av 
expletiva det, och Svenska Akademiens grammatik tar upp konstruktioner 
med väderverb som tar expletiva det-subjekt, konstruktioner med formellt 
och egentligt subjekt och med utbrytning. 

Två av Svenska Akademiens grammatiks exempel på verb som fungerar 
med formellt och egentligt subjekt är hinna och kunna. 

(58) Det {hinner/kan} komma många gäster innan maten är färdig. 

 De kontrasteras mot det ogrammatiska försöka: 

(59) *Det försökte komma många gäster före angivet klockslag. 

Dessa satspar ska visa att hinna och kunna kan vara subjektsautonoma, 
medan försöka måste vara subjektsorienterat, och därför inte kan ta ett exple-
tivt det som subjekt. Wiklund (2005:45) har dock påpekat att försöka, som är 
ett prototypiskt subjektsorienterat verb, kan bli grammatiskt i konstruktioner 
med formellt och egentligt subjekt om det egentliga subjektet är animat (60), 
men inte om det är inanimat (61). 

(60) Det försökte komma in någon i källaren. 

(61) *Det försökte komma in vatten i källaren. 

                          
11 Det finns också hjälpverb som inte är subjektsautonoma, och då händer detta givetvis inte.  
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Det tycks med andra ord finnas fler faktorer än subjektsautonomi som kan 
påverka om en hjälpverbskandidat fungerar i satser med formellt och egent-
ligt subjekt. I sådana satser har ”[d]et egentliga subjektets nominalfras […] 
samma semantiska roll i förhållande till verbet som ett ordinärt subjekt vid 
samma verb” (SAG 3:384), vilket gör att det finns anledning att misstänka 
att det egentliga subjektet kan fylla den semantiska subjektsfunktionen även 
åt det överordnade verbet, och på så sätt göra att subjektsorienterade verb 
som försöka ibland fungerar med ett formellt subjekt i denna konstruktion. 
Förekomsten i en presenteringskonstruktion är därför inte ett helt säkert 
tecken på subjektsautonomi. 

Med väder-det finns inget egentligt subjekt som kan fylla någon seman-
tisk subjektsroll, och subjektsorienterade verb fungerar inte heller med 
väder-det i positiva kontexter. 

(62) *Det försökte/ville regna. 

Men i negerade satser med väder-det kan däremot det annars subjektsorien-
terade vilja användas. 

(63) Det ville aldrig sluta regna. 

Detta test saknar alltså inte heller intressanta komplikationer, men icke-
negerade satser med väderverb och expletiva subjekt betraktas ändå här som 
det bästa tecknet på att hjälpverbskandidaten inte behöver ha någon seman-
tisk relation till subjektet. Det expletiva subjektet kan då ha formen det, der 
eller nollsubjekt, beroende på vilket skede i språkhistorien belägget kommer 
ifrån. 

Bruka har gått från att bara konstrueras med agentiva subjekt till att även 
konstrueras med inanimata och expletiva. I betydelsen ’använda, utöva’ var 
det ett verb som krävde animata subjekt, dvs. subjekt som kunde ha inten-
tioner och kontrollera en aktion. Av de belägg korpusen innehåller på bruka 
före 1643, dvs. innan det började konstrueras med infinitivkomplement, har 
alla animata subjekt. De flesta är utsatta, de övriga underförstådda. De första 
78 aktiva beläggen i beläggsamlingen, dvs. belägg på satser med bruka och 
infinitivkomplement, har också alla animata subjekt, som till exempel 

(64) Ty, så brukar min Husbonde at giörat. (1739 Modée Håkan Smulgråt 
s. 17) 

I de passiverade satserna utgörs subjektet av infinitivfrasen, medan den 
agentiva rollen bärs av agentadverbialet, om det finns utsatt.  

(65) Af somligom brukas ock, at ränna Lingarn, och ibära blångarn. (1743 
Dahlman Swenska Red-dejan s. 195) 

De första satserna med till synes inanimata subjekt kommer först i roman-
erna Grannarne från 1837 och Amalia Hillner från 1840. 
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(66) De häftiga utbrott af tårar, som hos henne bruka följa på starka sinnes-
skakningar, hade denna gång alldeles uteblifvit. Stormen hade gått helt 
och hållet inåt. (1837 Bremer Grannarne s. 122) 

(67) Nu äro dragen hårda och hvassa, så, som lidelse och smärta bruka till-
hugga dem med deras skarpa mejslar. (1837 Bremer Grannarne s. 299) 

(68) Amalia såg för sina ögon nu blott de bleka, fina, magra, men graciösa 
händerna, som så flitigt brukat arbeta på en silkesknytning. (1840 
Almqvist Amalia Hillner II s. 123) 

Gemensamt för dessa satser är att de infinita verben följa, tillhugga och 
arbeta, är sådana som vanligtvis förutsätter en agentiv subjektsroll, och man 
kan undra om författarna genom att välja dessa subjekts- och verbkombina-
tioner velat besjäla dessa utbrott af tårar, och denna lidelse och smärta, 
personifiera dem och ge dem en egen vilja. Almqvists bleka, fina, magra, 
men graciösa händer (68) är ju också en metonym för kvinnan de hör till, 
som de ju utgör en del av. Och om verb som vanligtvis tar agentiva subjekt 
används med ett inanimat, kan inte också bruka fortfarande vara obliga-
toriskt agentivt? En mer prosaisk beskrivning av en klocka från 1842 visar 
dock att bruka vid denna tid också började kunna konstrueras såväl med ett 
inanimat subjekt som med ett infinit verb som inte antydde någon agentivitet 
hos subjektet. 

(69) Verket, hwilket medelst ett charnier är förenadt med fodret, så att det kan 
öppnas, brukar äfwen ofta hafva ett eget, noga tillslutande damlock, 
hwilket öppnas genom tryckning på en fjeder. (1842 Thon Lättfattlig 
anvisning, huruledes mechaniska ur, såsom fick-ur, wägg-ur, bord-
studsare & c. skola tillförlitligen pröfwas s. 18)  

Och under andra halvan av 1800-talet blev de inanimata subjekten allt fre-
kventare. I följande prosaiska exempel kan det knappast heller handla om 
metaforiska uttryckssätt eller besjälning. 

(70) Men en skiljnad emellan fordna och nuvarande förhållanden är den, att i 
fordna tider brukade den borgerliga förvaltningen och militärbefälet vara 
förenade hos samma person. (1868 Svedelius Anteckningar för akade-
miska examina i statskunskap I s. 14)  

(71) På Cornwallska- och Lancashire-pannor förekommer den mycket ofta 
och föranledes deraf, att de långa eldstadsrören alltid blifva varmare på 
öfverkant än på underkant och till följd deraf bruka fjädra upp på midten 
ganska märkbart. (1881 Frykholm Ångmaskinlära s. 117) 

Från och med 1800-talet och framåt användes bruka också med icke-referen-
tiella subjekt, expletivt väder-der (72), det med postponerad att-sats (73), 
och väder-det (74), dock i negerad kontext.  

(72) Vid Ufklippan syntes allt lika ödsligt och mörkt som der brukade vara. 
(1860 Flygare-Carlén Ett köpmanshus i skärgården I s. 354) 
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(73) Det brukar ju inträffa, att en kropp vid ett deladt ljus kastar ifrån sig 
tvenne skuggor; men i den mån belysningen blir enkel, i samma mån 
falla skuggorna tillsammans till en enda, och om ljuset sammanfaller 
med kroppen, så att denne blir sjelflysande, finnes icke längre någon 
skugga alls, uan allt blir idel ljus. (1872 Wikner Tankar och frågor inför 
Menniskones son s. 44)  

(74) Andra år brukade det inte regna förrän i oktober eller november. (1909 
Lagerlöf Jerusalem II s. 68) 

(75) Blir det förstördt, är förlusten säljarens; säljaren står faran för godset, 
brukar det heta. (1910 Björling Lärobok i civilrätt för nybörjare s. 108) 

De icke-referentiella subjekten är så få under andra halvan av1800-talet att 
det är vanskligt att säga om de först blev möjliga då, eller om de bara var så 
pass mycket ovanligare att några belägg från första halvan av 1800-talet inte 
kom med i korpusen. Att brukas selektionsrestriktioner på sina subjekt för-
ändras står klart, eftersom det först enbart förekom med animata subjekt, för 
att senare även fungera med inanimata och icke-referentiella subjekt. Det 
troligaste är också att förändringen ägde rum någon gång under 1800-talet. 

6.5.2 Aktiv ≈ passiv, lyftning eller satssammansmältning 
Det test som i Svenska Akademiens grammatik kallas aktiv ≈ passiv handlar 
om hur man ska analysera satspar som de följande.  

(76) Per hann måla grinden ≈ Grinden hann målas av Per. 

(77) Per orkade måla grinden ≠ Grinden orkade målas av Per. (exempel från 
SAG) 

Svenska Akademiens grammatik presenterar detta som ett test av subjekts-
autonomi, och använder det för att skilja mellan subjektsautonoma och sub-
jektsorienterade verb. Testet går ut på att en hjälpverbskandidat inte ska på-
verka den semantiska rollfördelningen i satsen, oavsett om den är aktiv eller 
passiv. Eftersom hinna inte påverkar de semantiska rollerna i (76) är det sub-
jektsautonomt, medan orka påverkar subjektets semantiska roll (77), och 
följaktligen är subjektsorienterat. En aktiv och en passiv sats med hjälp-
verbskandidaten ska ha ”ungefär” samma betydelse, vilket jag tolkar som att 
man ska försöka bortse från den betydelseförändring som en passivering 
alltid medför. Det är alltså inte ett test med någon högre grad av precision, 
men det är ändå ett värdefullt test eftersom det indikerar egenskaper som kan 
knytas till hjälpverbsfunktionen.  

Då testet diskuterats i samband med lyftningsanalyser har man fokuserat 
på att det överordnade verbet saknar semantisk koppling till subjektet, och 
på tanken att subjektet hämtas ur den underordnade verbfrasen. Även i Sven-
ska Akademiens grammatik presenteras testet som ett test av subjekts-
autonomi. Att satssubjektet i de passiva satserna utgörs av det infinita verb-
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ets objekt i motsvarande aktiva sats, och vad det säger om satsens struktur, 
har inte ägnats samma uppmärksamhet. Men om man ser hjälpverbisering 
som en satsföreningsprocess, och betraktar testet ur det perspektivet, så kan 
man ta detta test som en indikation, inte bara på att 

1. hjälpverbskandidaten är subjektsautonom, eftersom den inte påverkar 
subjektets semantiska roll 

utan också på att 

2. det infinita verbet har blivit verbfrasens semantiska huvud, eftersom 
det fördelar de semantiska rollerna till satsens argument. 

Givóns (2001) analys utgår också från att en hjälpverbskonstruktion diakront 
härstammar från en tvåsatsstruktur. En förutsättning för att de två predikaten 
ska kunna smälta samman till ett är då att båda verben har argument som 
refererar till samma aktant, och oftast är det subjekten. Då handlar det i 
aktiva satser inte om att avgöra vilket verbs subjekt som står på subjekts-
platsen, utan verben kan mycket väl dela subjekt. I den typ av passiva satser 
som brukar tas som evidens för lyftning eller subjektsautonomi, står det 
däremot klart att det är det underordnade verbets objekt som realiserats som 
subjekt. Här är det till exempel parkeringsböterna, som i den aktiva satsen 
utgör objekt till betala, och som i motsvarande passiva sats är uttryckt som 
subjekt. 

(78) Jag måste betala parkeringsböterna. 

(79) Parkeringsböterna måste betalas. 

Givón ifrågasätter inte att den sortens satser visar att hjälpverbskandidaten 
har blivit subjektsautonom, men menar att de visar mer än så. De utgör evi-
dens för att satsföreningsprocessen är fullbordad, i och med att det underord-
nade verbet blivit semantiskt huvud i satsens verbfras, och bär den seman-
tiska relationen till satsens argument, alltså inte bara till en underordnad in-
finitivfras argument. 

When a main verb is not fully grammaticalized semantically, it continues to 
exert strong semantic restrictions on its subject. The complement clause-
patient is semantically inadmissible as subject of the main verb. Nor is the 
complement-clause patient admissible as patient of the main verb, because 
the main verb does not take that type of a patient. Being inadmissible as a 
patient, the lower-clause object is also inadmissible as a main-clause object. 
It thus cannot be promoted to subject-of-passive in the main clause for two 
reasons: 

– The main verb will not tolerate it semantically, neither as its agent nor 
as its patient. 

– As grammatical object of an embedded clause, it cannot be promoted to 
subject-of-passive in the main clause. 
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When the erstwhile main-verb reaches full semantic grammaticalization, so 
that it exerts no selectional restrictions of its own, the erstwhile complement 
verb becomes semantically the main verb. Only now can the patient of this 
newly crowned main verb bear an object relation within the unified clause — 
and thus become accessible to passivization. (Givón 2001:88–89) 

Utifrån detta perspektiv visar alltså aktiv ≈ passiv, något utöver att hjälp-
verbet har blivit subjektsautonomt. De visar nämligen också att huvud-
verbets objekt har gått från att vara ett objekt i den underordnade infinitiv-
frasen till att fungera som objekt i den överordnade satsen, vilket visar sig 
genom att det realiseras som matrissatsens subjekt vid passivering. Med 
andra ord kan detta test anföras som argument för att vi har att göra med en 
hjälpverbskonstruktion där de två verben tillsammans fungerar som ett enda 
predikat i en enda sats. Hjälpverbet bär tempusböjningen och har en för-
svagad syntaktisk huvudposition, medan det infinita verbet utgör frasens 
semantiska huvud, vilket också får den syntaktiska konsekvensen att dess 
argument blir satsens argument. Det är alltså en satstyp som visar att en re-
analys till hjälpverb har ägt rum. Den kan naturligtvis ha ägt rum långt innan 
dessa satser framträder, men i dem kan vi se en effekt av reanalysen.  

Detta test blir alltså centralt i och med att det kan tas som evidens för att 
två verb fungerar som ett predikat i en sats, men det faktum att det har en 
tydlig koppling till hjälpverbsfunktionen gör det inte lättare att tolka. Testet 
handlar dels om distribution, dels om betydelseanalys. Den första delen – 
distributionen – är relativt okomplicerad. Aktiva satser antas generellt vara 
primära i förhållande till passiva, vilket visar sig vara fallet även i den his-
toriska utvecklingen. Alla hjälpverbskandidater i denna studie förekommer 
med infinitivkomplement i aktiv form innan de börjar förekomma med in-
finitivkomplement i passiv form. Därför analyserar jag de första beläggen på 
passiva satser med det infinita verbet i s-form. För att en sats ska klassifi-
ceras som passiv krävs här att den aktualiserar en agentföreställning i vid 
mening, vilket inkluderar inanimata orsaker. Agentföreställningen måste 
också kunna ta sig ett språkligt uttryck som subjekt i den aktiva motsvarig-
heten. Detta får som följd att mediala satser och andra satstyper med s-
märkta verb, som vanligtvis historiskt föregår de äkta passiverna, inte an-
vänds för detta test, och som mediala räknas satser utan agentadverbial, som 
inte aktualiserar någon föreställning om en specifik agent, utan presenterar 
skeendet som orsakat av mer oklara, oviktiga eller allmänna omständigheter 
(SAG 1:197). 

Nästa steg är betydelseanalysen, som innebär att bedöma om satsen är 
”ungefär liktydig” med en aktiv motsvarighet. I denna analys får kontexten 
spela en stor roll, men ett visst inslag av intuition är ofrånkomligt i detta 
steg, eftersom det inte bara handlar om att finna en konstruktion, utan också 
om att bedöma vad den betyder i förhållande till andra konstruktioner. 

Eftersom bruka med infinitivkomplement under denna tid främst är habi-
tuell, eller möjligen fortfarande används i betydelsen ’vanemässigt använda 
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en metod’ så skulle en passiv sats där bruka hade en semantisk relation till 
subjektet innebära att subjektet i den passiva satsen ’hade för vana’ eller 
’vanemässigt använde en metod’. Det är osannolikt i det första belägget på 
bruka med passiverat infinit verb.  

(80) […] har Ni väl någonsin öfverlagt, om Ni har nog mod och ståndaktighet 
att uthärda det sqvaller, de smädelser, de förföljelser, som mest af Ert 
eget kön vanligtvis brukar rigtas mot alla qvinnor med utmärkta egen-
skaper, emedan de Svenska fruntimren i allmänhet anse snille, kunskaper 
och alla själens behag, – äfven om de olyckliga ägarinnorna kunna så 
ställa till, att dessa behag ej ligga i conflict med grytan, sybågen, vaggan 
och bal-klädningen, – för onyttiga och skadliga vurmerier? (1816 Atter-
bom Samlaren 27 1906 s. 25) 

Eftersom läsningar som att sqvaller, smädelser och förföljelser ’har för vana’ 
att riktas mot alla kvinnor, eller att ’vanemässigt använda metoden’ att riktas 
mot alla kvinnor ger en något lustig innebörd åt meningen, så verkar det rim-
ligare att anta att brukar rigtas här fungerar som ett predikat, med bruka som 
habituell grammatisk markör och rigtas som semantiskt huvud. 

Ett förslag till en aktiv motsvarighet skulle vara (81). 

(81) ..., det skvaller, de smädelser, de förföljelser, som mest ert eget kön van-
ligtvis brukar rikta mot alla kvinnor med utmärkta egenskaper, (konstru-
erad aktiv motsvarighet) 

Som syftar då på objektet till rigta, och då skulle den aktiva motsvarigheten 
betyda ”ungefär” detsamma som den passiva.  

Utöver de sannolikhetsbedömningar som kan göras utifrån kontexten är 
dessa beläggs frekvens en väsentlig faktor. Enstaka satser där inanimata ting 
har vanor kan möjligen ha producerats, och (80) är det enda belägget från 
första halvan av 1800-talet. Först mot slutet av 1800-talet kommer ytterligare 
belägg på passiverade satser vars betydelse motsvarar den aktiva varianten, 
som nedanstående. 

(82) Skōlier (Grek. Sko’lia, af skolio’s, krokig), kallades hos forntidens 
greker ett slags bordsvisor, hvilka vid festliga samqväm brukade sjungas 
i tur af bordsgästerna. (1890 Nordisk Familjebok 14 s. 1298) 

Skōlier kallades hos forntidens greker ett slags bordsvisor, vilka vid fest-
liga samkväm bordsgästerna brukade sjunga i tur. (konstruerad aktiv 
motsvarighet) 

Återigen verkar det osannolikt att bruka skulle påverka subjektets seman-
tiska roll, eftersom (82) då skulle betyda att bordsvisorna, skolierna, på 
något sätt hade för vana att sjungas av bordsgästerna, och inte tvärtom. Än 
mindre sannolikt är det att denna typ av satser i så fall skulle produceras i 
mängd, för som framgår av Tabell 5 blir satstypen relativt välbelagd under 
andra halvan av 1800-talet. 
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Tabell 5. Satser med bruka och passiverat infinit verb 

Period Satser med bruka och passiverat infinit verb 

1200–1800 0 

1801–1850 1 

1851–1900 19 

1901–1950 45 

1951–2000 46 

2001–2008 75 

Att detta konstruktionssätt etableras ses här som ett tecken på att bruka, till-
sammans med ett infinit verb, kan användas som ett enda predikat i en enda 
sats, i och med att det infinita verbets argument beter sig som huvudsatsens 
argument. Att bruka inte behöver ha någon semantisk relation till subjektet 
betraktas också som ytterligare ett tecken på att bruka under 1800-talet inte 
behöver konceptualiseras som en aktion. Detta ska sättas i relation till det 
som framkom i 6.4, nämligen att bruka även långt in på 1800-talet kunde 
passiveras med infinitivfrasen som subjekt. Det är alltså en period på närm-
are ett sekel då det fanns en sådan skiktning att antingen bruka med habituell 
betydelse eller de infinita komplementsverben kunde användas som predi-
katets semantiska huvud. 

Slutsatsen av detta blir att den konstruktion som används idag har en 
struktur som innebär att habituella brukas infinita verbkomplement fungerar 
som semantiskt huvud i hjälpverbsfrasen, medan bruka fungerar som syntak-
tiskt huvud. Att det är huvudverbet som tillhandahåller satsens argument i 
passiva satser, samt att infinitivkomplementen numera konstrueras utan att, 
ses här som syntaktiska effekter av den förändrade semantiska arbetsfördel-
ningen i konstruktionen. Därför vill jag beskriva även brukas syntaktiska 
relation till satsens argument som försvagad: den har påverkats av att det 
infinita verbet blivit semantiskt huvud i verbfrasen. Men det moderna hjälp-
verbet bruka ockuperar ändå V2-positionen och fungerar fortfarande som 
syntaktiskt huvud i verbfrasen. 

6.6 Morfologiska test 
Ett av hjälpverbstesten är morfologiskt, och innebär att typiska hjälpverb bör 
ha defekt och/eller oregelbunden böjning. Detta test är formulerat som två i 
ett, och medan defekt böjning kan vara en egenskap som utvecklas i hjälp-
verbisering så är den oregelbundna böjningen troligen resultatet av en spe-
cifik historisk omständighet. 

6.6.1 Oregelbunden böjning 
Synen på oregelbunden böjning som en hjälpverbsegenskap hänger förmod-
ligen samman med att de prototypiska modala hjälpverben i svenskan, lik-
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som de engelska modalerna och de andra germanska hjälpverben, har ut-
vecklats ur en verbgrupp med preterito-presentisk böjning (Falk & Delsing 
u.a., Lightfoot 1979). Som framgick av avsnitt 3.1 listades hjälpverb också 
länge separat på grund av sin avvikande böjning, och som diskussionen om 
mås eventuella degrammatikalisering visade, så har skiftet från oregelbunden 
till regelbunden böjning anförts som ett argument för att må degramma-
tikaliserades (se Andersson 2007:191). Att så många svenska hjälpverb har 
oregelbunden böjning kan vara en tillfällighet eller på något sätt relaterat till 
hjälpverbiseringsprocessen under äldre perioder, men eftersom det preterito-
presentiska skiftet är en för länge sedan avstannad förändring i svenskan, 
finns det ingen anledning att tro att nyare hjälpverb ska utveckla preterito-
presentisk böjning. Däremot är det inte osannolikt att den tidigare kan ha 
haft med hjälpverbsfunktionen att göra, eftersom två preterito-presentiska 
verb som lever kvar har utvecklat regelbunden böjning: unna och äga, varav 
äga tidigare har haft hjälpverbsegenskaper. Veta böjs dock än idag enligt 
preterito-presentiskt mönster utan att ha, eller ha haft, några kända hjälp-
verbsegenskaper. 

En annan tanke är att fonetisk erosion skulle medföra förändringar i mor-
fologin och böjningsparadigmet (Teleman 1993:365). Enligt Östman (1992) 
kan hjälpverb genom sin normalt obetonade position ha en ökad benägenhet 
att förkortas om också fonologiska förutsättningar, som en slutstavelse med 
d, g eller v + vokal, finns. Hennes empiriska studie ger ett visst stöd för den 
tanken, som dock inte är entydigt (1992:188–189). Den preterito-presentiska 
böjning som kännetecknar de modala hjälpverben har dock knappast upp-
kommit genom fonetisk erosion, utan genom att preteritumformerna börjat 
användas som presensformer.  

Bruka böjs under hela perioden huvudsakligen bruka, brukade, brukat. 
Totalt 3 fall av preteritumformen brukte förekommer med infinitivkomple-
ment i beläggsamlingen (även om (84) också, och kanske hellre, kan tolkas 
finalt). 

(83) Detta Skrållstäd, som af inbyggarena kallas Städje, har fådt sitt namn af 
folket i socknen, som af Elfdalsboerna kallas skrållare (af Lima Sern-
baggar), emedan de brukte fordom at skiuta och skrålla wid sina begraf-
ningar. (1734 Linné Iter Dalekarlicum, i Linnés Dalaresa 1953 s. 60) 

(84) Blommorna af Behen album brukte Bönderne at lägga torre på Rosen, på 
samma sätt som Medici bruka Fläder-blommor, med samma Blommor 
rökas olåtige Barn när de intet kunna sofwa. (1745 Linné Öländska och 
gothländska resa s. 243) 

(85) en liten hoppetossa  
som brukte äta snask  

(1885 Fröding Efterlämnade skrifter I 1914 s. 7)  
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Som jämförelse återfinns preteritumformen brukade i 525 belägg, och är den 
allenarådande formen i korpusen på 1900- och 2000-talen, även om man i 
vissa dialekter även i dag använder brukte (Hagren 2008:41, Westberg 1987: 
143). Om man överhuvudtaget ska tala om någon förändring i brukas böj-
ningsmönster i standardsvenskan innebär den alltså att bruka går från en 
mycket enhetlig regelbunden böjning till en helt enhetlig regelbunden böjning.  

6.6.2 Defekt böjning 
Defekt böjning innebär att former saknas i hjälpverbets böjningsparadigm. 
Man kan här tänka sig ett samband med att hjälpverb som har sin position 
längst till vänster i verbkedjan och inte underordnas andra hjälpverb endast 
används i sina finita former Det gäller tör–torde, och även lär, som dess-
utom saknar preteritumform. Om inga heteronyma användningar av dessa 
verb finns kvar, kan paradigmet förlora de infinita formerna. Det är också 
vanligt att hjälpverb förlorar former, eftersom de på grund av sin betydelse 
kan ha restriktioner på vilka tempus de används i (Krug 2011:550). Att habi-
tuella markörer bara används i dåtid är till exempel inte ovanligt (Carlson 
2012:834). 

Man kan identifiera faktorer som kan gynna förlusten av infinitivformen 
bruka, eftersom bruka i habituell betydelse ytterst sällan används i infinitiv 
efter andra hjälpverb (86), med ett möjligt undantag för lär (87). Bruka an-
vänds inte för att beteckna framtida vanemässighet, vilket innebär att infini-
tivformen av bruka inte används efter de futurala ska och kommer att.  

(86) *Han ska/kommer att/måste/vill/kan bruka skjuta. 

(87) Somliga lära bruka att aftonen förut tvätta ur de smutsigaste och fläckig-
aste ställena på kläderna; andra åter mena att man då ”gnuggar” in 
smutsen, så att den ej lossnar vid tvättningen. (1884 Langlet Husmodern i 
staden och på landet s. 784)  

Brukas infinitivform används också ytterst marginellt i andra infinitivfraser. 
Det är inte grammatiskt i (88), men däremot i (89). 

(88) *Det är nyttigt att bruka äta frukt. (Konstruerat exempel) 

(89) Ska bara se till att jag har med mig allt i väskan också, kan vara en 
bra idé då jag har en förmåga att bruka glömma bort saker, hehe. (2012 
Bloggmix Språkbanken)  

Man kan därmed se förutsättningar för att det skulle kunna uppstå en lucka i 
brukas böjningsparadigm, men paradigmets stabilitet gynnas säkerligen av 
att bruka i betydelsen ’använda’ ofta används i infinitiv, och påverkas på så 
sätt också av skiktningen. 

Det finns alltså tecken på att brukas hjälpverbiseringsprocess, och då 
framförallt att det inte används med framtidsreferens, skulle kunna leda till 



 117

ett defekt böjningsmönster för det habituella bruka, i och med att det bara 
används i vissa positioner. Det ger visst stöd för att defekt böjning skulle 
kunna ha ett samband med hjälpverbiseringsprocessen, även om det knap-
past kan användas som test.  

6.7 Brukas historia: kortversionen 
Bruka lånades in i fornsvenskan från lågtyskan på 1300-talet. Det användes 
ursprungligen som ett transitivt verb med betydelser som ’använda, utöva, 
nyttja’. Det hade alltid animat och vanligtvis mänskligt subjekt. Ett flertal 
kontextuella faktorer skapade förutsättningar för att den habituella betydel-
sen kunde infereras: frekvensadverbial samt typen av objekt som refererade 
till ting som användes vanemässigt. Dessutom fanns förutsättningar för asso-
ciation med substantivet bruk och adjektivet bruklig. Under 1500-talet 
började aktioner introduceras som objekt till bruka i form av aktionsnominal, 
och på så sätt uppstod förutsättningarna för att börja använda bruka med 
infinitivkomplement, vilket blev en etablerad användning senast under andra 
halvan av 1600-talet. 

 Jag har argumenterat för att bruka under 1600- och 1700-talet fortfarande 
i viss mån konceptualiserades som en aktion, men att den betydelsen alltmer 
bleknade bort till förmån för en mer renodlad habitualitet, vilket banade väg 
för ytterligare syntaktisk förändring. Brukas infinitivkomplement användes i 
takt med att aktionsbetydelsen bleknade allt mer som semantiska huvuden i 
predikaten, och man slutade under 1800-talet att konstruera dem med att och 
att använda dem som subjekt i passiva satser. Under 1800-talet upphävdes 
också restriktionerna på subjekten, vilket visar sig genom att bruka då bör-
jade förekomma med inanimata subjekt. Mot senare delen av 1800-talet 
finns det också exempel på att bruka användes med icke-referentiella subjekt 
av olika slag. Från 1800-talet finns också enstaka exempel på passiva satser 
där subjektet motsvarar infinitivfrasens objekt i en passiv sats, och där bruka 
inte påverkar de semantiska rollerna i satsen. Den satstypen blev allt vanlig-
are under 1900-talet, och tas här till intäkt för att det nu är komplements-
verben som avgör vilka semantiska roller satsens argument får. Det innebär 
att de infinita verben fått funktionen av semantiskt huvud i det komplexa 
predikatet, där bruka fungerar som habituell markör. Bruka fungerar som 
syntaktiskt huvud, men som ett försvagat sådant. 

Brukas hjälpverbisering följer alltså i stor utsträckning den i kapitel 2 
beskrivna hjälpverbiseringsprocessen, och dess skiktningshistoria visar att 
två av konstruktionerna i den tidigare utvecklingen slutat användas, medan 
en av de allra tidigaste blivit kvar i icke-produktiv form. Det medför ett tyd-
ligt betydelsegap mellan de heterosema varianterna. De morfologiska testen 
ger inte några utslag på bruka, vars böjning varken blivit oregelbunden eller 
defekt.  
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Bruka är ett verb vars faktiska utveckling i hög grad svarar mot den gene-
raliserade bild av hjälpverbiseringsprocessen som testen implicerar, dvs. ett 
transitivt verb som bildar utgångspunkt för en process som resulterar i ett 
hjälpverb. Nästa kapitel handlar om en hjälpverbskandidat med en annan 
sorts källkonstruktion, och en annan historia: tendera. 
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7 Tendera 

If these facts are terribly irregular, that is only one of the trials in the purga-
tory of auxiliaries-to-be. (Bolinger 1980:297) 

7.1 Inledning och tidigare forskning om tendera 
Tendera är ett betydelsemässigt svårfångat verb, som både språkbrukare och 
språkvetare har olika intuitioner om. Som framgick i avsnitt 4.3 finns bland 
dess mer eller mindre vagt avgränsade betydelser två aspektuella: den habi-
tuella och den proximativa.  

Andersson (2006) tar upp tendera som ett fall av konstruktionen NP-
patient [V + att + INF], tillsammans med hota och riskera. Hon framhåller 
att subjektet till tendera kan ha en patientroll, men att den, eftersom tendera 
är ett subjektsautonomt verb, kommer från det infinita verbet.  

Hon påpekar också att tendera avviker från hota och riskera på två punk-
ter. För det första antyder inte tendera med proximativ betydelse att det som 
håller på att ske är negativt, vilket hota och riskera gör. För det andra går det 
inte att parafrasera tenderas infinitivfras med en att-bisats, vilket ibland fun-
gerar med hota och riskera. De skillnaderna har, vilket kommer att framgå, 
historiska förklaringar. 

7.2 Beläggen 
Tendera är ett relativt lågfrekvent verb. Jag har därför excerperat samtliga 
delkorpusar i Språkbanken fram till 2004, vilket resulterat i 1002 belägg på 
tendera med infinitivkomplement. Som framgår av Tabell 6 är det först mot 
slutet av 1800-talet som det första belägget på tendera med infinitivkomple-
ment syns i korpusen.  

Tabell 6. Antal belägg på tendera med infinitivkomplement per 
50-årsperiod 

Period Belägg 

1200–1850 0 

1851–1900 1 

1901–1950 8 

1951–2000 437 

2001–2004 557 
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Tendera har varit påfallande genrebundet. Genom hela perioden är sakprosa 
den främsta beläggskällan: endast sju belägg kommer från romantext, och de 
flesta av dem ingår då i partier som återger fiktiva utredningar eller analyser. 
Tendera fungerar där som markör av en utredande, akademisk eller byrå-
kratisk stil. Denna genrekoppling är tydlig även före infinitivkomplementens 
uppkomst. Almqvist använder till exempel ofta tendera utan infinitiv-
komplement i sina teoretiska skrifter, men endast en enda gång i ett litterärt 
verk, och då i ett parti där en kunglig sekreterare håller ett mindre anförande 
om egoismens skadeverkningar (1839 Amorina Samlade verk 18 s. 313). På 
senare tid har tendera dock allt mer införlivats i vardagsspråket och före-
kommer nu i tidningsprosa, på bloggar etc.  

7.3 Infinitivfrasen och den grammatiska betydelsen 

7.3.1 De habituella och proximativa betydelsernas rötter 
Tendera kommer av latinets tendo som betydde ’spänna, sträcka, sträva’, och 
i svenskan användes tendera på 1600- och 1700-talen i betydelsen ’sträva’. 

(1) Man moste derföre fåå see aff hans resolutioner, hvart uth han tenderar. 
(1629 Handlingar rörande Sveriges historia 3:1 s. 234) 

I (1) handlar det om en persons strävan eller ambitioner, men verbet kunde 
också användas om fysiska krafter, som i (2). 

(2) När man svänger en blykula under vattn så tenderar hon ifrån sitt 
svängningzcentro, lijkasom i lufften. När man Svänger en trä kuhla der 
uthi, som ähr lättare än vattnet, då tenderar hon åth centrum, huilket 
efven kunde tiena till ett bevis för gravitas der man ville seja att æther, 
förmedelst sin störrefijnhet, innehade mehra materia än bly i lijka skroff. 
(ca 1710 Polhem Efterlämnade Skrifter 3 s. 88) 

Här är innebörden att blykulan strävar utåt, och träkulan in mot mitten. Det 
är en av få konkreta användningar av tendera i korpusen, i den meningen att 
ett fysiskt föremål faktiskt rör sig i rummet. I senare belägg fungerar det 
vanligtvis abstrakt. Almqvist använder det till exempel så i sina mer filosof-
iska texter. 

(3) Lefver den episka Konsten i en rigtning från A till B, och den dramatiska 
ifrån B till A; så innehålles i denna mening, ”att den förra tenderar ifrån 
Nödvändighet till Frihet, och den sednare ifrån Frihet till Nödvändighet.” 
(1821 Almqvist Hermes samling af afhandlingar II s. 195) 

(4) Derigenom kunna Förbundets realitet och idealitet evigt tendera mot 
hvarandra, och sammanfalla till Ett i Förbundets högsta mening. (1820 
Almqvist Handlingar till upplysning i Manhemsförbundets historia 
s. 116) 
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Det framgår också av variantförteckningen att Almqvist på två ställen har 
bytt ut tendera mot gå, när några av hans tidigare tryckta uppsatser och 
artiklar skulle samlas i Monografi. 

(5) Sådane vilja uppgå till ren mensklighet, till den oändliga helsan, hel-
heten; men de glömma, att ej blott det, hvarifrån de begynna, utan äfven 
det, hvartill de gå, består uti en inskränkthet (afskuren region, sektion), – 
allmänt att tala – de blifva sektiska. (1844–1845 Almqvist Monografi 
s. 119) 

(6) Det finnes då intet annat sätt, att tillfredsställa den fordran, hvartill sam-
hällets organiska utveckling oafvisligen går, än systemet af allmänna val, 
enär genom dem både alla yrken och folk-arter få göra sig gällande, och 
tillika göra det för hvarje särskild gång jemt så mycket, som hvarje af 
dem då inom samhället eger betydenhet och vigt till. (1844–1845 Alm-
qvist Monografi s. 512–513) 

I det första fallet handlar det om människors strävanden och mål, i det andra 
om riktningen för samhällets utveckling. Almqvists motiv för ändringarna 
kan ha varit stilistiska, semantiska eller både och. Men det verkar som att 
gås och tenderas betydelser överlappade varandra, och den överlappningen 
bestod förmodligen av rörelse i en riktning. I ovanstående exempel är det en 
abstrakt rörelse, där subjektet strävar i ideologisk riktning.  

7.3.2 Infinitivfrasen etableras 
Tendera används under 1600-, 1700- och 1800-talen i huvudsak i abstrakta 
kontexter med betydelsen ’sträva mot’ eller ’dras till’. Som framgår av 
exemplen ovan, och bekräftas av korpusen som helhet, så konstrueras ten-
dera inte med objekt, utan med riktningsadverbial: hvart uth han tenderar 
(1), tenderar hon ifrån sitt svängningzcentro och åth centrum (2), tenderar 
ifrån Nödvändighet till Frihet (3), tendera mot hvarandra (4). Det finns ock-
så ett tidigt exempel på tendera med adverbial bestående av därhän och in-
finitivfras.  

(7) Den enda offentliga Anstalt, som i Stockholm de sednare åren i många 
afseenden tenderat derhän, att åt Medelklassens barn gifva denna högre 
bildning, är den Tyska Skolan. (1806 Broocmans förslag till en högre 
medborgarskola Årsböcker i svensk undervisningshistoria 58 1939 
s. 135) 

Infinitivfrasen fungerar här som adverbial till adverbet därhän, en konstruk-
tion som därefter inte förekommer i korpusen, och av den anledningen inte 
ges något mer utrymme här, trots att det är det första belägget där tendera 
kombineras med infinitivfras. Det vanliga var i stället att tendera användes 
med adverbial i form av prepositionsfraser, oftast inledda av till. 
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(8) Nu kan det ock, i det motsatta afseendet, frågas, om icke likaså äfven 
Ofrid måste vara slutkänslan hos läsaren af ett Epos, efter detta tenderar 
till kamp? (1821 Almqvist Hermes samling af afhandlingar II s. 191) 

(9) Deraf följer icke, att dramatismen ej tenderar till enhet, såsom sin slut-
mening: tvärtom har denna Konsts grundsats visat oss, att den just så gör. 
(1821 Almqvist Hermes samling af afhandlingar II s. 187) 

Mot slutet av 1800-talet och in på 1900-talet börjar tendera användas med 
infinitivfras. Det finns då ett antal exempel där infinitivfrasen utgör rektion 
till prepositionen till, i överensstämmelse med Heine & Rehs (1984) genera-
lisering att källverb som uttrycker rörelse får sina aktionskomplement i form 
av prepositionsfraser. 

(10) I våra dagar tenderar man till att fatta ordet Gud liktydigt med den abso-
lute personen, hvilket, om det tages på fullt allvar, aldrig kan betyda 
annat än den, som icke äger någon annan grund än sig sjelf, och då icke 
passar in på någon annan än din Fader. (1872 Wikner Tankar och frågor 
inför meniskones son s. 221) 

(11) Matrasterna böra ej vara alltför korta, vilket de numera tendera till att bli. 
(1934 Bolin Vår Föda s. 364) 

(12) Ja, vi kan inte vara nog tacksamma över att ha blivit födda i en human tid 
med villkorlig dom och hygieniska fängelser, som tendera till att bli ett 
slags lasarett för den moraliska ohälsan. (1939 Siwertz Jag Fattig syndig 
s. 45) 

Betydelsen är då att subjektet har en benägenhet att utföra eller utlösa den 
aktion som infinitivfrasen uttrycker, och båda de aspektuella betydelserna 
tycks ha uppstått ur benägenhetsbetydelsen. Habitualitet innebär att aktionen 
vanemässigt upprepas, en betydelse som ligger nära till hands om subjekts-
referenten har en benägenhet att utföra aktionen och kontexten implicerar 
fakticitet. Proximativitet innebär att aktionen är nära, eller på väg, att in-
träffa, vilket i futurala kontexter kan förstås som en följd av att subjekts-
referenten har en benägenhet att utlösa aktionen. Habitualiteten och proxi-
mativiteten kan på så sätt beskrivas som en sorts följder av benägenhets-
betydelsen.  

Infinitivfraser som föregås av till förekommer sporadiskt i korpusen ända 
fram till idag. 

(13) Den avpersonifierade administrationen tenderar också till att bli ofelbar – 
att få ett beslut upprivet är tusen gånger svårare än att få en människa att 
ändra ståndpunkt – och den blir på något sätt oansvarig. (1976 Jonsson 
Pilgrim i välfärden s. 56) 

(14) Men det tenderar till att bli lite gnälligt den här eftermiddagen. (1987 DN 
Språkbanken) 
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(15) De visar mindre respekt för andras rättigheter och tenderar till att hävda 
sig själva på bekostnad av andras rättigheter. (1997 Press 97 Språk-
banken) 

Det första belägget på tendera att, utan till, kommer hela 83 år efter belägget 
därhän att, men bara 17 år efter det första belägget på tendera till att. 

(16) En närmare undersökning visar dock, att det, som vid första anblicken 
förefaller regellöst och oordnadt, i själfva verket tenderar att följa vissa 
ljudlagar och skriflagar. (1889 Wisén Svenska Akademiens handlingar 4 
s. 217) 

Beläggen från 1800-talet är enstaka, vilket gör det mer än vanligt osäkert i 
vilken ordning dessa konstruktioner har börjat användas, men det verkar – på 
teoretiska grunder snarare än på empiriska – rimligt att anta att konstruk-
tionen med till med infinitivfrasen som rektion har berett vägen för konstruk-
tionen med infinitivfras utan till. Adverbial bestående av till + NP hade som 
framgick ovan förekommit länge, och det är helt enkelt sannolikare att ut-
vecklingen har gått från tendera till sång via tendera till att sjunga till 
tendera att sjunga, än att den gått direkt från tendera till sång till tendera att 
sjunga.  

Infinitivkomplementen sprider sig sedan under första halvan av 1900-
talet, utan att för den skull bli särskilt vanliga. 

(17) En slägt kallas degenererad, när en ny generation deraf ständigt visar 
mindre lifskraft än den närmast föregående, så att den tenderar att 
slockna ut; (1903 Herrlin Snille och själssjukdom s. 16) 

(18) Man kan i detta afseende fästa sig vid, huru den nyaste utvecklingen 
tenderar att spoliera hemmet. (1910 Norström Masskultur s. 87) 

7.3.3 Betydelseutveckling efter infinitivfrasens etablering 
Tendera fick ingen entydig grammatisk eller lexikal betydelse i samband 
med infinitivkomplementen, utan förblev i stor utsträckning vagt. I de allra 
flesta exempel framstår betydelsen som en kombination av benägenhet och 
habitualitet, som i de nedanstående exemplen. 

(19) I den mån som dylika processer tendera att mera habituellt avsplittra eller 
dissociera sig från det egentliga ”jaget”, få de en viss benägenhet att 
simulera en sekundär personlighet, vilken liksom parasiterar på den nor-
mala, uppträder som ett väsen, vilket ”besätter” personen i fråga. (1909 
Herrlin Minnet och dess pedagogiska problem s. 195) 

(20) Härvid är emellertid att märka, att de anstalter, som pläga räknas till 
primärundervisningen, d.v.s. folkundervisningsanstalterna, särskildt på 
senare tider tendera att skjuta upp öfverbyggnader, som delvis gå 
parallellt med de sekundära undervisningsanstalterna, och å andra sidan 
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de senare genom sina underbyggnader delvis gå parallellt med de primära 
undervisningsanstalterna […]. (1917 Nordisk Familjebok 25 s. 1118) 

Det finns inget exempel som utesluter benägenhetsbetydelsen, där man ut-
ifrån Traugott & Dashers (2002) kriterier skulle kunna fastställa att den habi-
tuella betydelsen mer specifikt och exklusivt knutits till formen tendera. Ett 
sådant belägg finns dock på den proximativa betydelsen, tidigare återgivet 
som (14), här upprepat som (21). 

(21) Inspelningen gällde sunar och mods och det tenderade att bli en ordentlig 
sammanstötning mellan de två lägren. Polisen ingrep snabbt och effektivt 
och bråket avvärjdes. (1965 Press 65 Språkbanken) 

Här har benägenhetsbetydelsen försvunnit, eftersom ett expletivt det knap-
past kan hysa någon inneboende benägenhet i någon som helst riktning. Inte 
heller kan betydelsen vara habituell, eftersom det av kontexten framgår att 
det är en engångssituation där sammanstötningen var på väg att inträffa. På 
så sätt har det proximativa betydelseskiktet frilagts, i och med att benägen-
hetsskiktet fallit bort i denna användning. Det är dock tveksamt om den 
proximativa betydelsen av den anledningen ska betraktas som mer konven-
tionaliserad än den habituella. I jämförelse med den habituella betydelsen för 
den nämligen en mycket undanskymd tillvaro i beläggsamlingen.  

Det är inte heller givet vad konventionalisering respektive kontext bidrar 
med, eftersom den habituella och den proximativa betydelsen har komple-
mentär distribution i olika kontexter. Om kontexten ger vid handen att det 
tillstånd som infinitivfrasen med bli uttrycker faktiskt har inträtt, eller in-
träder generiskt, kan den habituella betydelsen aktualiseras. I exemplen (22) 
och (23) handlar det om tillstånd som har inträtt upprepade gånger.  

(22) Den ökade iranska aktiviteten bekräftar den gamla sanningen att kurd-
ernas frihetskamp alltid tenderar att bli en bricka i ett större politiskt spel. 
(1987 DN Språkbanken) 

(23) Jag har en känsla av att människor som plötsligt upptäcker att de kan 
kalla sig kulturarbetare tenderar att bli väldigt pretentiösa. (1996 Press 96 
Språkbanken) 

Kurdernas frihetskamp måste till exempel upprepade gånger ha varit en 
bricka i ett större politiskt spel; det kan knappast betyda att den alltid har 
varit nära att bli det. Och de människor som plötsligt upptäcker att de kan 
kalla sig kulturarbetare brukar nog bli väldigt pretentiösa, och inte bara vara 
på vippen att bli det.  

När kontexten däremot ger vid handen att tillståndet inte har inträffat än-
nu, som i (24), så kan den proximativa betydelsen aktualiseras. 

(24) Det som såg ut att bli ett kort sprinterlopp för Saab tenderar att bli ett 
utdraget maraton och Nato och USA bestämmer takten. (1996 Press 96 
Språkbanken) 
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Det är därför oklart hur de aspektuella betydelserna ska beskrivas. Den pro-
ximativa betydelsen finns visserligen belagd i ren form, men är ovanlig. Och 
många, såväl språkbrukare som språkvetare, ställer sig också frågande inför 
tenderas proximativa betydelse idag. Det tolkar jag som att konventiona-
liseringsgraden är låg. Den habituella betydelsen ser jag som mer konven-
tionaliserad, på grund av dess frekvens. Att skilja den från benägenhets-
betydelsen är svårt, men kanske är just deras förbindelse en avgörande faktor 
för den habituella betydelsens etablering.  

Tenderas betydelseutveckling kan också relateras till engelskans tend to, 
som även det har betydelserna ’vara benägen, dras mot att göra ngt’. Det 
engelska tend kommer av samma latinska källa som tendera, och har i engel-
skan också haft betydelser som ’luta mot’ och ’syfta till, leda till att en 
aktion inträffar’ (The Oxford English Dictionary: uppslagsord tend). Huru-
vida det rör sig om betydelselån eller parallella utvecklingar är dock inte 
möjligt att klargöra utifrån detta material. 

Den beläggsexposé som illustrerar tenderas utveckling i kapitlet visar på 
ytterligare två speciella drag hos tendera. Det ena är att bli kommit att bli 
dess i särklass vanligaste underordnade verb: 220 belägg av totalt 1002 har 
bli som infinit verb. Vilka betydelser tendera än har, är de uppenbarligen 
lämpliga att aktualisera vid tillståndsövergångar.  

Det andra draget är tenderas stilvärde. Om dess betydelse är undflyende, 
så är dess stilvärde desto klarare. Fram till och med slutet av 1900-talet har 
tendera använts i utredande prosa av akademisk karaktär, eller undantagsvis 
för att signalera fiktiv utredning i skönlitteratur. Först på senare år har det 
börjat användas i tidnings- och vardagsspråket, där det fortfarande ger en 
association till genomtänkt och nyanserad utredning.  

7.3.4 Sammanfattning 
Tendera hade på 1600-, 1700- och 1800-talen betydelsen: ’sträva mot, dras 
till’. Det verkar mestadels ha använts abstrakt, men i såväl den konkreta som 
i de abstrakta användningarna konstruerades tendera med adverbial. De var 
oftast prepositionsinledda, och prepositionen var ofta till. Efterhand kom 
också infinitivfrasen, först inledd med därhän att och sedan med till att, och 
så med endast att. Betydelsen hos tendera med infinitiv kan i huvudsak be-
skrivas som att subjektet är benäget att utföra eller orsaka den aktion infini-
tivfrasen uttrycker. I många faktiska kontexter bär det också habituell be-
tydelse, och i futurala kontexter kan det ha proximativ betydelse. Tendera 
har alltid signalerat akademisk utredning, trots att det knappast kan beskrivas 
som en precis fackterm. Under senare år har tendera dock fått spridning i 
vardagsspråket, där det å ena sidan kan beskrivas som en otvetydig stil-
markör och å andra sidan som en diffus grammatisk markör. 
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7.4 Infinitivfrasens egenskaper 
Syntaktiskt har tendera en atypisk hjälpverbiseringshistoria, där infinitiv-
frasen uppstått via prepositionsinledda adverbial. Eftersom källverbet ten-
dera aldrig varit transitivt finns det heller inga kvardröjande skikt med in-
finitivfrasobjekt, utan i stället skikt med adverbial. Tenderas historia visar 
därmed tydligt hur grammatikaliseringshistorien och skiktningen spelar in i 
dessa test av försvinnande nominalitet.  

7.4.1 Ett hjälpverb tar inte vanligt objekt? 
I Svenska Akademiens grammatik framstår det som en av tenderas hjälp-
verbsegenskaper att det inte tar nominalt objekt (SAG 2:543).  

(25) *Jag tenderade resan. 

Men detta test säger alltså bara att tendera idag inte används transitivt. Det 
säger inget om tenderas infinitivkomplements eventuella huvudverbs-
funktion, eller om tenderas skiktning, eftersom den består av den typ av 
adverbial som presenterades i 7.3. Tenderas skiktningshistoria åskådliggörs i 
Figur 8.  

 

Figur 8. Tenderas skiktningshistoria 

Skikten har alla en historia som föregår den relativt nya användningen av 
tendera med infinitivkomplement, och samtliga används än idag. Riktnings-
adverbial (26) är ganska vanliga, liksom konstruktionen tendera till att + 
infinitiv (27), medan tendera till + NP (28) förekommer mer sporadiskt. 

(26) I sin känsla av trygghet har den amerikanska allmänheten tenderat mot 
isolationism. (1996 Press 96 Språkbanken) 
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(27) Det är kanske en bidragande förklaring till att domstolarna tenderar till 
att döma till samhällstjänst för brott där fängelse traditionellt hade blivit 
påföljden. (2001 GP Språkbanken) 

(28) ”Danmark gjorde en så pinsamt dålig insats att det tenderade till skandal” 
skrev Ritzaus utsände medarbetare. (1994 GP Språkbanken) 

7.4.2 Ej att? 
Antagligen följer att-frekvensen i infinitivfrasen ett annat mönster vid för-
ändringen från prepositionsrektion till huvudverb än vid förändringen från 
objekt till huvudverb. Som framgår av Tabell 7 har tendera med infinitiv 
nästan alltid att. 

Tabell 7. Tenderas att-frekvens per 50-årsperiod 

Period Totalt antal belägg Antal med att Andel med att 

1850–1900 1 1 100 % 

1901–1950 7 7 100 % 

1951–2000 437 428 98 % 

2001–2010 557 544 98 % 

Om det finns ett mönster för atts utveckling i adverbiella infinitivfraser, och 
hur tendera i så fall förhåller sig till det mönstret, är oklart. Jag redovisar 
tenderas att-frekvens här för att bidra med data till en framtida bild av 
adverbiella hjälpverbsinfinitivers att-mönster. Det enda svenska hjälpverb 
med en historia av adverbiellt infinitivkomplement som studerats hittills är, 
vilket framgick i kapitel 6.4.2, kommer att, vars att-frekvens hållit sig över 
90 % i århundraden.  

7.4.3 Passivering med infinitivfrasen som subjekt? 
Som intransitivt verb passiveras tendera inte, vare sig med infinitivfrasen 
eller någon annan fras som subjekt. 

7.4.4 Sammanfattning 
Tendera, som ursprungligen hade en betydelse där subjektet ’dras mot’ eller 
’går mot’ började användas med infinitivkomplement i analogi med en ad-
verbiell konstruktion, där infinitivfrasen ofta fungerade som rektion till till. 
Infinitivkomplementet utan preposition började sannolikt användas under 
1800-talet, och i konstruktionen kan tendera ha såväl en proximativ som en 
habituell betydelse och/eller en benägenhetsbetydelse. 



 128 

7.5 Subjektsautonomi och satssammansmältning 

7.5.1 Utvecklingen av subjektsautonomi  
Källverbet tendera kunde ha såväl animata som inanimata subjekt, vilket 
framgick tidigare av Polhems blykula (2), och Oxenstiernas han (1). De 
glesa beläggen på tendera med infinitivfraskomplement från första halvan av 
1900-talet är samtliga med inanimata subjekt, och det första belägget med 
animat subjekt kommer inte förrän 1965 (29), dvs. samtidigt med det i 7.3.3 
redovisade belägget på expletivt subjekt (21). 

(29) 'Jaget' tycks tendera att knyta ihop händelser, bilder, upplevelser, till allt 
entydigare, fixerade kedjor. (1965 Press 65 Språkbanken) 

Beläggsamlingen ger inga exempel på tendera med expletivt det och väder-
verb, men det är lätt att hitta belägg för att det används så idag (30), och då 
är det snarast den habituella betydelsen som är aktuell.  

(30) Londons tunnelbana klarar varken snö eller regn och det tenderar att 
regna en hel del över denna stad [...] (2012 blogg www.enviken.se) 

Tendera kan alltså vara subjektsautonomt idag. Det har aldrig haft animat-
hetsrestriktioner på sitt subjekt, men så länge det var obligatoriskt med in-
slag av ’sträva mot, dras mot’ eller ’ha en benägenhet’ måste det kombineras 
med ett subjekt som kunde röra sig, dras eller ha en benägenhet. När icke-
referentiella subjekt uppträder är det en indikation på att subjektet varken 
måste kunna dras mot något eller ha en benägenhet för något.  

7.5.2 Aktiv ≈ passiv som tecken på satssammansmältning 
Tenderas svårfastställda betydelse med både subjektsorienterade och sub-
jektsautonoma möjligheter, gör aktiv ≈ passiv-testet mer än vanligt svår-
tillämpat. ’Benägenhet hos subjektet’ är nämligen en fullt möjlig betydelse i 
följande passiva satser. 

(31) LO:s kvinnor tenderar att drabbas dubbelt. [av psykosocial ohälsa] (2004 
GP Språkbanken)  

Psykosocial ohälsa tenderar att drabba LO:s kvinnor dubbelt. (Konstru-
erad aktiv motsvarighet) 

Här finns det en viss skillnad mellan den passiva och den aktiva satsen. I den 
aktiva uppfattas den psykosociala ohälsan som bärare av den semantiska 
rollen Orsak, dvs. det är den psykosociala ohälsan som drabbar. Men i den 
passiva satsen är det snarast egenskaper hos LO-kvinnorna som uppfattas 
som orsaken till att de drabbas dubbelt.  

Så kan man läsa även detta exempel. 
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(32) Men de temperaturberäkningarna tenderar att justeras uppåt (2004 GP 
Språkbanken) 

Klimatforskare tenderar att justera temperaturberäkningarna uppåt 
(Konstruerad aktiv motsvarighet) 

Det kan i (32) vara temperaturberäkningarna som har en benägenhet att jus-
teras, medan det i den aktiva motsvarigheten kan vara klimatforskarna som 
har en benägenhet att justera. Men man kan också läsa det habituellt, så att 
det betyder att ’temperaturberäkningar justeras vanligtvis uppåt av klimat-
forskare’, och då får den aktiva och den passiva satsen samma innebörd, 
vilket skulle vara ett tecken på satssammansmältning. 

Detta ger vid handen att det är hjälpverbskandidatens semantik som styr 
vilket resultat detta test ger, vilket överensstämmer med att det är funktionen 
som semantiskt huvud som testas här. Men det visar också hur svårtolkat 
resultatet av detta test kan vara. Den tentativa slutsatsen blir ändå att tendera 
marginellt kan fungera ihop med ett annat verb som ett predikat med habi-
tuell betydelse. 

7.6 Morfologi 
Böjningen av tendera är densamma genom historien. Till skillnad från det 
habituella bruka används tendera också efter futurala hjälpverb. 

(33) Priserna kommer att tendera att närma sig varandra men jag tror inte att 
vi någonsin kommer att se ett och samma pris säger Jim Murray, chef för 
den europeiska konsumentorganisationen BEUC. (2002 GP Språk-
banken) 

Tendera visar alltså inga tecken på vare sig defekt eller oregelbunden böjning. 

7.7 Tenderas historia: kortversionen 
Tendera kommer in i svenskan senast under 1600-talet, och används då i be-
tydelsen ’sträva, fysiskt’ såväl som abstrakt, med riktningsadverbial. De ab-
strakta användningarna dominerar under 1700- och 1800-talen, och tendera 
är då genrespecifikt för utredande prosa. Betydelsen ’röra sig mot, dras mot’ 
glider över i ’ha en benägenhet’, vilket blir tydligt i samband med att tendera 
börjar konstrueras med en adverbiell infinitivfras, först som rektion till 
preposition och sedan utan preposition. Utifrån benägenhetsbetydelsen upp-
står betydelserna att en aktion vanligtvis inträffar, eller att den är på väg att 
inträffa, beroende på kontexttyp. Habitualitet och proximativitet är aspek-
tuella betydelser som båda kan uppfattas som konsekvenser av att subjektet 
har en benägenhet för att utföra eller orsaka infinitivfrasens aktion, men i 
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vilken grad de ska beskrivas som helt konventionaliserade betydelser hos 
formen tendera kan diskuteras.  

Eftersom tenderas relation till infinitivfrasen inte uppstod i analogi med 
en transitiv relation, utan med en verb–adverbialrelation så är testen av 
infinitivfrasens möjlighet att fungera som objekt inte tillämpbara på tenderas 
skiktningshistoria. Den består i stället av adverbiella konstruktioner, som 
tendera mot ngt och tendera till att. Tendera med infinitivkomplement kon-
strueras nästan uteslutande med att.  

Tendera används redan på 1700-talet med olika typer av subjekt, men 
exempel på expletivt subjekt kommer först på 1960-talet, och är då för-
knippat med att tendera fungerar som grammatisk markör. Testet aktiv ≈ 
passiv tyder också på att tenderas komplementsverb nu kan utgöra seman-
tiskt huvud i predikatet, vilket här ses som ett tecken på att tendera så smått 
har börjat kunna fungera som hjälpverb. 
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8 Börja, fortsätta och sluta 

Evident lexical origins for aspectual categories are phasal verbs such as begin 
and end that may grammaticalize into ingressive and egressive aspect 
markers. (Hengeveld 2011:584) 

8.1 Inledning och tidigare forskning om fashjälpverb 
Detta kapitel handlar om hjälpverb som används för att fokusera en fas av 
den aktion som uttrycks av infinitivkomplementet. Det finns fler hjälpverb 
som kan, eller har kunnat, fylla den funktionen i svenskan. Här studeras ut-
vecklingen hos dem som föredras i dag: börja, fortsätta och sluta. Deras ut-
vecklingshistorier är i stora delar parallella, och även deras synkrona hetero-
semi- och konstruktionsmönster liknar varandra. 

I avsnitt 2.2 refererades forskningsresultat som visat på aspektuella betyd-
elsers konceptuella närhet till rumsliga betydelser. För att konkretisera sker 
följande historiska utvecklingar för de engelska aspektmarkörernas del i eng-
elskan. 

 Verb som uttrycker rörelse mot eller inåt, eller förbindelse med, blir 
ingressiva aspektmarkörer. 

 Verb som uttrycker position eller stillastående blir markörer för kon-
tinuativ/iterativ aspekt. 

 Verb som uttrycker rörelse ut ur eller bort från, eller separation från 
något, blir egressiva aspektmarkörer. (Brinton 1988:112–16, 236) 

Det mönstret följer inte de svenska fasverben, vilket kommer att framgå av 
detta kapitel, även om den mer generella slutsatsen att fasala aspektbetyd-
elser skapas utifrån rumsliga betydelser gäller även för dem. 

Fas(hjälp)verb har i många språk en flexibel argumentstruktur, vilket har 
varit det främsta skälet till att de tilldragit sig forskningsintresse internatio-
nellt (Newmeyer 1975, Brinton 1988, McMillion 2006). Även de svenska 
fasverben är flexibla, och kombineras med andra aktioner i flera olika kon-
struktioner. En av dem är den som här kallas intransitiv medial konstruktion, 
dvs. en konstruktion som kan uppfattas som detransiverande, eftersom aktio-
nen realiseras som ett nominaliserat subjekt, medan ingen föreställning om 
agens väcks (Lyngfelt 2007). Till skillnad från de konstruktioner som liknar 
passiver har dessa ingen s-märkning. De är av typen (1). 

(1) Bråket började redan i Kalmar. 
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Fasverb kan också, vilket framgick av 4.4, ingå i hjälpverbskonstruktioner 
och pseudosamordningar (2), liksom i dubbelimperativ (3) (SAG 4:708–9, 
Kvist Darnell 2008:41, Språkriktighetsboken 2005:187–191, Wiklund 2005). 

(2) Sluta och rök! 

(3) Sluta rök! 

De förekommer dessutom i en konstruktion som ser ut som ett mellanting 
mellan en pseudosamordning och en hjälpverbsfras, med sluta i imperativ 
och och som samordnare, men med det efterföljande verbet i infinitiv: 

(4) För det första sluta och komma med personangrepp och sluta och försöka 
stoppa ord i min mun. 

I denna konstruktion beskrivs och ibland som förväxlat med att, eftersom 
fasverben – till skillnad från till exempel positionsverben sitta, stå och ligga 
– vanligtvis konstrueras med att. Som påpekas i Språkriktighetsboken (2005: 
187) förväxlas inte och och att slumpmässigt. Ingen skriver till exempel 
Kalle att Pelle kom försent, utan det är just i sådana exempel som det ovan-
stående, mellan två verb, som förväxlingen sker.  

En annan konstruktion är fasverb + med att + INF, som exemplifieras 
nedan. 

(5) Hur du får din motståndare i pingis att sluta med att lägga underskruvar 
hela tiden.  

(6) Vi ska fortsätta med att ligga i framkant! 

Med-adverbialen uttrycker ”en agentiv verksamhet som subjektsreferenten 
påbörjar, ägnar sig åt eller avslutar”, och konstrueras följaktligen alltid med 
agentivt subjekt (SAG 3:458).12 Med att-konstruktionen markerar att fas-
verbet ska tolkas agentivt, eftersom fashjälpverb med infinitivkomplement 
annars kan tolkas som subjektsautonoma.  

Sundman (1983) visar att skillnaden i subjektsautonomi också markeras 
genom att de subjektsorienterade fashjälpverben placeras i en annan position 
i verbkedjan än de subjektsautonoma. De subjektsorienterade placeras längre 
högerut, närmare den underordnade aktionen. Börja är alltså agentivt i Han 
kan börja läsa, men subjektsautonomt i Han börjar kunna läsa. Detta fram-
går dock bara då fashjälpverbet samförekommer med deontiska eller poten-
tiella hjälpverb som kunna, eftersom man annars inte kan avgöra vilken posi-
tion fashjälpverbet står i. 

De ovan presenterade konstruktionerna med fas(hjälp)verb, länkande 
formord (och/att/med att) och infinita eller dupliceringsböjda verbfraser har 
det gemensamt att de kombinerar fasverbet med en annan aktion, där både 

                          
12 Det gäller många andra verb också, som lyckas med, slarva med m.fl., och är alltså inte 
specifikt för fasverben. 
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formen och graden av predikatsammansmältning varierar. Med att-adverb-
ialet, som signalerar agentivitet och kontroll över börjandet eller slutandet, 
uttrycker den tydligaste signalen om separata aktioner, medan de olika kon-
struktionerna med och och att representerar en högre grad av samkonceptu-
alisering. När hjälpverbskonstruktionens framväxt kartläggs är det alltså bara 
en del av ett mycket bredare mönster av aktionskombinerande konstruk-
tioner. Därtill kommer rena huvudverbsanvändningar av fasverben, som alla 
är heterosema. 

När fasverben konstrueras med infinitiv uppvisar de att-variation, och 
börja och sluta förekommer i flera undersökningar av att-frekvens. Lager-
vall undersökte bl.a. börja och sluta i korpusen PAROLE, där börja konstru-
erades utan att i 97,7 % av fallen, medan sluta konstruerades utan att i 
84,8 % av fallen (Lagervall 1999:131). Björklund (2009) jämför finlands-
svenska och sverigesvenska elevtexter, där börja har en procentandel utan 
att på 97,7 % i de finlandssvenska texterna och 92,5 % i de sverigesvenska. 
Sluta har en procentandel utan att på 75 % i de finlandssvenska texterna och 
76,7 i de sverigesvenska (Björklund 2009:201). Hagren (2008) tar också upp 
börja och sluta som verb med starka tendenser till att i dialekter. Både börja 
och sluta kunde konstrueras med å (Hagrens talspråkliga representation av 
att) i samtliga dialekter där de fanns belagda, till skillnad från till exempel 
bruka som bara undantagsvis konstruerades med å, och då bara i mellersta 
och södra delarna av Sverige (2008:244).  

Fasverben har selektionsrestriktioner på sina kontexter, vilket gjort att de 
ibland utnyttjats för att testa andra verbs aktionsarter. Christensen (1995:85–
87) menar att hjälpverben börja och sluta kan ge satsen en punktuell ingres-
siv respektive egressiv betydelse tillsammans med underordnade verbfraser, 
som annars uttrycker avgränsade, oavgränsade processer eller generiska 
tillstånd, dvs. icke-punkthändelser. 

(7) Otto började skriva ett brev. 

(8) Olle började/slutade diska. 

(9) Anna började/slutade röka. 

Hon tolkar ingressiva och egressiva aktioner, och därmed satserna ovan, som 
punkthändelser. Men att börja diska eller börja skriva brev kan också kon-
ceptualiseras som processer. Och alla som har slutat röka vet att det inte är 
en punkthändelse, utan en utdragen – ibland livslång – process. Process-
tolkningarna beskriver Christensen som betydelsevarianter hos börja och 
sluta, och menar att de varianterna utgör ett skäl avstå från att använda börja 
och sluta som test av de underordnade verbens aktionsarter (1995:118). Hon 
prövar fortsätta som test, men finner även det mindre användbart som test av 
aktionsarter, bland annat eftersom dess selektionsrestriktioner också på-
verkas av inslag i kontexten, som agentivitet. 



 134 

Ekberg (1989:kap. 6) använder dock börja som ett lackmustest för att 
identifiera absolut punktuella fraser. Eftersom börja bara kan kombineras 
med rent punktuella aktioner ifall de kan ges en processuell eller iterativ 
tolkning, använder hon börja som ett test av om punktuella övergångsfraser 
är absolut punktuella, eller om punktualiteten kan påverkas av kontexten. Så 
framstår till exempel komma fram som en påfallande punktuell händelse, 
men den är ändå möjlig att påverka med börja, så att den får tidsutsträck-
ning, dvs. en tidsmässigt mer utdragen tolkning som kan delas in i faser. 

(10) Nu börjar vi komma fram. 

Det är alltså bara absolut punktuella fraser som inte kan utgöra komplement 
till börja. 

Forskningsöversikten visar sammanfattningsvis att fasverb kombineras 
med andra aktioner i ett flertal konstruktioner, varav hjälpverbskonstruk-
tionen endast utgör en. När fashjälpverben ingår i hjälpverbskonstruktioner 
kan de göra det med eller utan att, och börja har en lägre andel att än sluta.  

Börja kombineras företrädesvis med processuella och durativa aktioner. 
Det kan dock förekomma med aktioner som vanligtvis uppfattas som punkt-
uella, givet att de kan ges en tolkning med tidsutsträckning.  

8.2 Börja 

8.2.1 Beläggen 
Börja (med formvarianter som byria, byrria, böria, böri, boria, byrghia, 
birgia, börghia) används med infinitivkomplement redan i fornsvenskan. Då, 
och in i äldre nysvensk tid, kunde till och till att också fungera som infinitiv-
märke (Wessén 1965:149, Söderwall 1884–1973: uppslagsord til), vilket det 
dialektalt kan göra även idag (Hagren 2008). Därför har även börja till + 
infinitiv och börja till att + infinitiv räknats som belägg på börja med 
infinitivkomplement. Eftersom börja det senaste århundradet varit hög-
frekvent, och eftesom inga utvecklingssteg har identifierats under 1900-talet, 
har endast årgången GP 2001 excerperats ur Språkbanken. Totalt excerper-
ades 6889 belägg till beläggsamlingen. En del belägg är daterade till en 
period som spänner över två av 50-årsperioderna i tabellen, till exempel 
1440–1470. Då placeras belägget i den 50-årsperiod dit flest år hör. Ett be-
lägg som är daterat 1440–1470 placeras alltså i perioden 1451–1500. 

Det framgår av Tabell 8 att börja med infinitiv inte förekommer under 
1200-talet, och är glest representerat under det tidiga 1300-talet, vilket är en 
konsekvens av att konstruktionen inte förekommer i lagarna. Där är byria 
vanligt i intransitiv s-form (Her byriarz laghbok væsgöta, Hær byrias drapa 
balkær) men inte med infinitivkomplement. De tidigaste beläggen kommer 
från berättande partier i religiös prosa från 1300-talet, så beläggsbristen i 
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äldre fornsvenska kan alltså bero på att det inte finns så mycket berättande 
prosa, som är den typiska genren för börja med infinitiv under denna tid. 

Tabell 8. Antal belägg på börja med infinitivkomplement per 
50-årsperiod 

Period  Belägg 

1200–1300 0 

1301–1350 2 

1351–1400 20 

1401–1450 194 

1451–1500 47 

1501–1550 82 

1551–1600 2 

1601–1650 3 

1651–1700 7 

1701–1750 86 

1751–1800 277 

1801–1850 329 

1851–1900 565 

1901–1950 742 

1951–2000 491 

2001–2009 4 413 

Börja är också glest representerat i korpusen mellan 1550 och 1700, men 
då beror det inte på genre, utan på att begynna, som också använts som in-
gressivt hjälpverb sedan fornsvenskan (Söderwall 1884–1973: uppslagsord 
begynna), blev det mest använda ingressiva hjälpverbet i skrift under den 
perioden. Börja slutade dock aldrig helt att användas, och under 1700-talet 
skiftade frekvensförhållandet i förhållande till begynna då börja återigen 
blev vanligt. In mot andra halvan av 1800-talet användes börja i högre ut-
sträckning än begynna, som då kom att få ett alltmer ålderdomligt stilvärde 
(SAOB: uppslagsord begynna). Nu används begynna knappt alls som hjälp-
verb, och ger bara en handfull träffar i Språkbankens presskonkordanser.  

Verben taka och fara har också enligt Holm (1958) fungerat som hjälp-
verb med ingressiv betydelse. I likhet med börja har de också en alternativ, 
pseudosamordnande konstruktion med ingressiv betydelse: ta och skaffa dig 
ett jobb, far och klipp dig (Holm 1958, Ekberg 1993).  

8.2.2 Infinitivfrasen och den grammatiska betydelsen 

8.2.2.1 Den ingressiva betydelsens rötter 
Börja är etymologiskt relaterat till såväl bära som böra, och antas ha haft 
grundbetydelsen ’lyfta, bära’ i tidig fornsvenska (Hellquist 1922: uppslags-
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ord börja). Även Noreen skriver att det fornsvenska byria haft betydelsen 
’upplyfta’, och menar att det genomgått samma sorts betydelseförändring 
som häva till upphov (1912:6–7), dvs. att upplyftandet i båda fallen för-
ändrats till ’komma i dagen, börja existera’. Detta bygger sannolikt på en 
analogi med fornisländska, för varken Hellquist, Noreen eller Söderwall 
redovisar några belägg med betydelserna ’lyfta, bära’ ur fornsvenska, och 
börja står inte heller med i Samnordisk rundatabas (http://www.nordiska. 
uu.se/forskn/samnord.htm, söksträngarna byr, bir, bur och bör).  

Söderwall ger följande exempel på betydelsen ’uppträda, börja’. 

(11) j hans daghum burdhis sabelius (Söderwall: uppslagsord byria) 

(12) tel asiam som byrriar ii ryzalande (Söderwall: uppslagsord byria) 

Båda exemplen kommer från Fornsvenska legendariet, vilket innebär att 
betydelseanalysen torde vara på fast empirisk mark från och med äldre forn-
svensk tid. 

8.2.2.2 Infinitivfrasen 
De första beläggen på börja med infinitiv kommer ur Codex Bureanus, som 
daterats till någon gång mellan 1340 och 1350, men som påpekades ovan 
beror bristen på börja i de tidigare lagtexterna förmodligen på genre, och 
inte på att börja inte användes med infinitivkomplement. I vart fall är betyd-
elsen hos börja i dessa två tidiga exempel redan ingressiv. 

(13) A siutanda are vars hærra var pilatus iuþa domare a niiunda are ok tiughu 
burþe iohannes prædica ok a þrætiughunda are ok tuem arom warþ han 
dræpin (1350–1450 Sagan om vår herre SFSS 7:1 s. 72) 

I vår Herres sjuttonde år var Pilatus judarnas domare, vid tjugonionde 
året började Johannes predika och vid trettioandra året blev han dödad.  

(14) atunda dagh/ þolde þu sakløs/ moysi lagh/ þolde saar/ ok saran værk 
burþe giva bloþ/ firi var værk/ daghleka siþan/ þu fødes først (1350–1450 
Sagan om vår Herre SFSS 7:1 s. 76)  

åttonde dagen utstod du oskyldig Mose lag, uthärdade sår och smärtsam 
plåga började ge blod dagligen för våra gärningar sedan du först föddes  

Alla analyser av den ingressiva betydelsens uppkomst måste därför bli re-
konstruktioner, och min gissning är att betydelsen ’uppträda, börja existera’ 
utvidgats från att gälla ting till att även gälla aktioner.  

8.2.3 Infinitivfrasens egenskaper 

8.2.3.1 Ett hjälpverb tar inte vanligt objekt? 
Börja med ingressiv betydelse tog nominala objekt i fornsvenskan, precis 
som idag, och skiktningen ser anmärkningsvärt likartad ut genom århundra-
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dena. De flesta objekten i fornsvenskan utgörs av rena aktionsnominal som 
frieri (bön) (15) och renlevnad (16), men andra nominal, som fjärde året 
(17), förekommer också.  

(15) Bondæ son vil sær kono bydiæ. han skal hin skyldæstæ at hittæ. ok bön 
sinæ byriæ. (ca 1220–30 Westgötalagen Samling af Sveriges gamla 
lagar 1 1827 s. 32) 

En bondson vill fria till en kvinna. Han ska finna den närmaste släktingen 
och börja sitt frieri.  

(16) Oc thy sighir var hærra først. varen hælaghir ty at enkte dughir at byria 
renliffnadh oc liffwa væl om stundh / vtan man vari fastir j godhom 
liffnade (verket antas skrivet ca 1330, handskriften daterad 1526 Fem 
Moseböcker SFSS 60 s. 285) 

Därför säger vår herre först: var helgade för det räcker inte att börja 
renlevnad och leva väl ett kort tag om man inte är orubblig i sin goda 
levnad  

(17) Jtem tha han böryar fiärde arith mister han fira andra tändher som thär 
nästh sithya twa affwan oc twa nädhan, (1515–20 Månsson Bondakonst 
SFSS 75 s. 59)  

Likaså då han börjar fjärde året mister han fyra andra tänder som sitter 
bredvid, två ovanför och två nedanför. 

Samma typer av objekt förekommer sedan kontinuerligt genom börjas his-
toria.  

(18) Sedan Jacob Jan ett år legat vid Uppsala universitet, flyttade han till 
Stockholm för att börja sin tjänstgöring vid gardet. (1910 Elkan Anckar-
ström I s. 123) 

(19) Enligt den kommer David och Mary 1970 att börja skolan, när (eller 
strax innan) de fyllt fyra (1965 Press 65 Språkbanken) 

De slutar alltså inte användas under de 800 år undersökningen spänner över. 
Kontinuerligt förekommer sedan också alternering mellan aktionsnominal 
och infinitiver som predikan/predika och spaningar/spana, här exemplifierat 
med belägg från 1300- och 1400-talet respektive 1900-talet. 

(20) Oc är thz landith ther waar herra byriadhe sina predikan innan/ Oc 
thädhan togh han margha apostolos swa som ysaias spadhe (1430–50 
Fem Moseböcker SFSS 9:1 s. 264) 

Detta är landet där vår Herre började sin predikan och därifrån tog han 
många apostlar så som Jesaia spådde 

(21) A siutande are vars hærra var pilatus iuþa domare a niiunda are ok tiughu 
burþe iohannes præ-dica ok a þrætiughunda are ok tuem arom warþ han 
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dræpin (1350–1450 Sagan om vår herre SFSS 7:1 s. 72 Tidigare anfört 
som (13))  

Vid vår Herres sjuttonde år var Pilatus judarnas domare. Vid tjugonionde 
året började Johannes predika och vid trettioandra året blev han dödad.  

(22) Den franska polisen har också av Scotland Yard uppmanats att börja 
spaningar efter Biggs över hela Frankrike, sedan uppgifter ingått om två 
brittiska 'turister'. (1965 Press 65 Språkbanken) 

(23) Senare gjorde man upprepade försök att börja spana från luften men 
dimma och snöglopp gjorde detta meningslöst. (1965 Press 65 Språk-
banken) 

Gemensamt för alla objekt är att deras betydelse har tidsutsträckning. Det är 
det som krävs hos ett komplement, för att det ingressiva börja ska kunna 
markera en temporal inledningsfas hos det.  

Även hos infinitivfraskomplementen är det tidsutsträckningen som avgör 
vad som kan kombineras med börja. Punktuella infinitivfraser med upp-
täcka, försvinna och hitta som huvudord kan bara kombineras med börja i 
kontexter där de tolkas processuellt, som i (24) och (25), eller iterativt, som i 
(26).  

(24) Och nu, sedan hemligheten börjat uptäckas, säger han at hon är dotter åt 
en rik Köpman, som väntas hvar minut; at han snart skall visa honom för 
alla (1807 Envallsson Kusinerna s. 91) 

(25) Sedan wi nu på detta wiset lefwat öfwer et år, utan at se något fartyg i 
sjön, började alt hopp om befrielse at förswinna. (1759 Rålamb En 
Swensk Adelsmans Äfwentyr I s. 84)  

(26) – Man måste börja hitta individuella perspektiv med studieplanen redan 
när eleven går i nian eller åttan och till år tolv. (2001 GP Språkbanken) 

Börja med ingressiv betydelse har alltså konstruerats såväl med nominala 
komplement som med infinitivkomplement åtminstone de senaste 800 åren, 
och de har alla haft betydelser med tidsutsträckning.  

Eftersom det inte finns data från börjas tidiga utveckling så är den övre 
raden av Figur 9 en ren rekonstruktion, där börja som hjälpverb antas ha ut-
vecklats från betydelsen ’lyfta upp, bringa i dagen’ med nominala objekt till 
den ingressiva betydelse som förmodligen uppstod med temporala nominala 
objekt, via aktionsnominal och infinitivfrasobjekt till huvudverbskomple-
ment. Likaså är steget börja med infinitivobjekt en rekonstruktion gjord på 
teoretiska grunder, eftersom det inte finns något sätt att visa att infinitiv-
frasen fungerar, eller någonsin har fungerat, som objekt. 

Tidsutsträckning har under hela skrifthistorien varit – och fortsätter att 
vara – grunden för börjas selektionsrestriktioner, vilket är i överensstäm-
melse med Ekberg (1989). Komplement som varken har eller kan ges tids- 
utsträckning används inte med börja, oavsett om de har formen av en nomi-
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nalfras eller en infinitivfras. Det är alltså den temporala semantiken som 
avgör om ett komplement kan kombineras med börja, medan formen tycks 
spela en underordnad roll. 

 

Figur 9. Börjas rekonstruerade skiktningshistoria 

Förnyelse följer många gånger mönster, medan förluster är oförutsägbara 
och oregelbundna (Traugott & Dasher 2002:39). Givet att det är korrekt att 
börja kommer av ’lyfta, bära’, så är det den äldre källbetydelsen som har 
slutat användas, vilket gör att börjas skiktningsmönster skiljer sig från bru-
kas (jfr Figur 5). I börjas fall har den (rekonstruerade) äldsta användningen, 
dvs den som skiljer sig mest från hjälpverbsanvändningen, slutat användas. I 
brukas fall är det tvärtom de senare användningarna, dvs. de som utveck-
lingsmässigt ligger mellan källkonstruktionen och hjälpverbskonstruktionen, 
som fallit bort. Det är därför bruka framstår som mer hjälpverbigt än börja 
om man använder direkt objekt-testet som en indikator på hjälpverbighet. 
Men som åskådliggörs av Figur 5 på s. 97 och Figur 9 är det inte hjälp-
verbsanvändningarna, utan de tidigare utvecklingsstegens öde, som skapar 
den effekten. 

8.2.3.2 Ej att? 
Börja konstrueras som föregående stycke visade transitivt, så man kan anta 
att dess infinitiv började användas i analogi med ett nominalt objekt. Men 
börja användes med infinitivfras mycket tidigare i svenskans historia än 
bruka och tendera, vilket gör att det har en brokigare historia av infinitiv-
markering, vilket Tabell 9 visar. 

Börjas infinitivkomplement konstrueras som synes med olika infinitiv-
märken, eller utan sådant, under fornsvensk och nysvensk tid, vilket är i linje 
med den bild som Wessén (1965:149–150) ger av ett system med till, till att 
och att som alternerande, icke-obligatoriska infinitivmarkörer. Dessutom 
finns 2 belägg med till och, i något som verkar vara en infinitivmärkande 
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funktion. Som framgår av tabellen ovan är variationen stor inpå 1500-talet, 
både vad gäller typen av infinitivinledare och atts frekvens. Under 1700-talet 
blev alternativen färre: att eller ren infinitiv.  

Tabell 9. Börjas att-frekvens per 50-årsperiod 

Period Totalt antal 
belägg 

Antal med 
till att 

Antal med 
till 

Antal med 
till och 

Antal med 
att 

Andel med 
att 

1300–1350 2 0 0 0 0 0 % 

1351–1400 20 3 0 0 10 50 % 

1401–1450 194 30 3 2 45 23 % 

1451–1500 47 25 0 0 14 30 % 

1501–1550 82 9 2 0 16 20 % 

1551–1600 2 0 0 0 0 0 % 

1601–1650 3 0 0 0 0 0 % 

1651–1700 7 0 0 0 0 0 % 

1701–1750 86 1 0 0 11 13 % 

1751–1800 277 0 0 0 53 19 % 

1801–1850 329 0 0 0 54 16 % 

1851–1900 562 0 0 0 64 11 % 

1901–1950 806 0 0 0 117 15 % 

1951–2000 491 0 0 0 36 7 % 

2001–2009 5 212 0 0 0 86 2 % 

Som framgår av Tabell 9 är de få beläggen på börja från 1550 till 1700, 
en tid då att antas ha reanalyserats till en argumentsmarkör, helt utan att. 
Under 1700- och 1800-talen håller sig börjas att-frekvens på en relativt kon-
stant nivå mellan 11 och 19 %, för att sedan sjunka ner mot några få procent 
på 1900-talet. Resultaten från senare delen av 1900-talet och början av 2000-
talet stämmer också överens med Lagervalls (1999) och Björklunds (2009) 
undersökningar, där börja hade en att-frekvens på 3–7 %.  

Börja har alltså haft en konstant låg att-frekvens, som genom århundra-
dena har sjunkit sakta och oregelbundet. 

8.2.3.3 Passivering med infinitivfrasen som subjekt? 
I korpusen förekommer inte börja i passiv med infinitivfrasen som subjekt 
under någon period överhuvudtaget. 13 

                          
13 Det enda belägget där infinitivfrasen möjligen skulle kunna tolkas som subjekt till börjas 
kommer från 1700-talet: ..., tarmarne bredas då ut och börjas att linda om benet och sedan 
emellan hwar tå, dock så att de sittia tillhopa. (Cajsa Warg 1759:8) Subjektet kan vara ”att 
linda om benet ...”, men även tarmarne kan tolkas som ett patientsubjekt till börjas. 
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8.2.3.4 Sammanfattning  
Det fasala börja har genom hela den svenska skrifthistorien förekommit med 
komplement i olika former: aktionsnominal, infinitivfraser och nominal. Den 
gemensamma nämnaren hos komplementen är någon form av tidsutsträck-
ning. Som avsnittet om tidigare forskning visade så förekommer börja dess-
utom i flera andra predikatskombinerande konstruktioner, liksom i den in-
transitiva mediala. Den flexibiliteten antas här säga mer om börjas semantik, 
som är så lätt att förena med andra aktioner, än om dess förmåga att fungera 
som hjälpverb.  

Börja kan inte passiveras med infinitivfrasen som subjekt, och har av kor-
pusen att döma aldrig konstruerats så under den tid vi har skriftliga källor 
från. Det testet ger därför ingen information om börjas eventuellt transitiva 
relation till infinitivfrasen, vilket också gör att-frekvensen än mer svårtolkad. 
Den är överlag låg, och faller ytterligare under 1900-talet, ner mot några en-
staka procent. Det går dock inte att sätta att-frekvensen i samband med några 
andra förändringar hos börja, och det är därför inte givet hur det ska tolkas. 
Det är möjligt att det handlar om långsamt försvinnande nominalitet, men 
det finns inget oberoende stöd för det. 

8.2.4 Subjektsautonomi och satssammansmältning 

8.2.4.1 Utvecklingen av subjektsautonomi 
Beläggsamlingen innehåller 22 belägg på börja med infinitivkomplement 
från 1300-talet, som samtliga har animata subjekt. 

(27) Än pätar gik blyghelica in mz sukkan oc snöptan oc storom graat. ok alle 
byria tha til grata oc tala vm sin herra (1400–1425 Bonaventuras betrakt-
elser SFSS 15 s. 218)  

Återigen gick Peter in med suckar och snyftningar och mycket gråt. Och 
alla började då gråta och tala om sin Herre. 

På 1400-talet visar sig de första beläggen med inanimata subjekt. 

(28) oc genstan hon wanskas, tha böria onda wetzkan ath waxa, oc swa böria 
swlna oc swella limine […] (1440–1430 Läkebok 3 SFSS 26 s. 133)  

och så fort hon avtar, då börjar vätskan att öka, och så börjar lemmarna 
att svullna och svälla 

(29) Kætilin børiadhe ofwer syudha oc skambrænde alla the ther vm kring 
stodho (ca 1430 Siælinna thrøst SFSS 59 s. 17) 

Kitteln började koka över och brände alla dem som stod runtomkring illa 

Även med väderverb förekommer börja från 1400-talet och framåt.  
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(30) VEspacianus kom pascha dagh for ierusalem Ok burdhe storma ok 
stormadhe manga dagha (1350–1450 Om Vespasianus kejsare SFSS 7:1 
s. 313) 

Vespasianus kom påskdagen till Jerusalem. Och det började storma och 
stormade i många dagar 

Något icke-referentiellt subjekt finns visserligen inte i satsen, eftersom de 
sällan sattes ut i fornsvenskan (Falk 1993:250–251). Jag vill ändå betrakta 
detta som evidens för att byria kunde vara subjektsautonomt vid denna tid, 
eftersom det vid ett väderverb som storma inte heller finns något under-
förstått referentiellt subjekt som byrja skulle ha kunnat ha någon semantisk 
relation till. 

På 1700-talet, då det icke-referentiella det blivit vanligt i svenskan (Falk 
1993:235), förekom det ofta med börja, och gör det kontinuerligt fram till 
idag. 

(31) Konungen hade knapt ernått något föga lugn ifrån de inwärtes stormerna, 
förr än det började at molna på den östra sidan. (1753 Celsius Konung 
Gustaf den förstas historia II s. 277) 

(32) Nu hade de rest förbi Staden, och kommo, då det började nattas, til en 
By, hwarest Wärden wiste mycket at prata om de gäster, som han längst 
för detta härbärgerat, … (1771 Weise De tre klokaste Människor i hela 
Werlden s. 105) 

(33) Vi gingo emellertid nu i lugn sjö, i lä som vi voro af England, och allt 
efter det småningom började dagbräcka, visade sig tallösa hopar af fartyg 
af alla möjliga dimensioner och former, vittnande, att vi nu nalkades 
världens förnämsta sjöstad. (1849 Wallin Bref och dagboksanteckningar 
1905 s. 255) 

(34) Nu börjar det mörkna och kvällsplanen kör ned mot Bromma på låg höjd 
och med tända strålkastare. (1976 Press 76 Språkbanken) 

Börja har alltså kunnat användas subjektsautonomt åtminstone sedan 1400-
talet.  

Då subjektet är ett expletivt det står det klart att börja inte har någon 
relation till det, men vid andra subjekt är börja dubbeltydigt med avseende på 
subjektsrelationen. Senast på 1700-talet uppstår dock en konstruktion, med 
börja och med att + infinitiv, som kan användas för att förstärka agentivi-
teten hos börja.  

(35) Det är vist, det är förträffeligt i et lågt tidehvarf, at hafva förstådt, at mera 
Frukta af Folkets svaghet, än Hoppas af des styrka. Lagen, såsom Lag, är 
helig, Medborgare! Och den som vil vara Er Author, måste börja med  
at förstå och vörda den. (1784 Thorild Den nye granskaren, i Att följa 
ögonblicken 2000 s. 174) 
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(36) Jag ville börja med att pröfva dig. (1836 von Knorring Illusionerna 
s. 190) 

(37) Jag tror att det är vi själva inom teatern som måste börja med att tänka 
om. (1965 Press 65 Språkbanken) 

Det fungerar alltså som en parallellkonstruktion som kan utnyttjas för att 
klargöra subjektets roll i förhållande till börjas aktion – den roll som i hjälp-
verbskonstruktionen lämnas ospecificerad. 

8.2.4.2 Aktiv ≈ passiv som tecken på satssammansmältning 
För börjas del kompliceras tolkningen av aktiv ≈ passiv-testet av att passiv-
systemet inte alltid har sett likadant ut i svenskan. Redan i yngre fornsvenska 
återfinns det första exemplet på en sats som skulle kunna tolkas som ett 
exempel på en passiv sats med det infinita verbets objekt som subjekt. Den 
är dock svårtolkad eftersom även börja är s-märkt, och det är oklart exakt 
vad s-ets funktion är i detta tidiga exempel på dubbelpassiv. 

(38) J mangom stadhom byriadhis tha clostir byggias ok kring vm världina 
wtspredhas renliuis lifwärne (1385–1400 Sankta Clara SFSS 22 s. 329)  

I många städer börjades då kloster byggas och världen kring spred sig ett 
renligt leverne.  

Först från mitten av 1700-talet och framåt finns exempel på otvetydiga 
passiver, med agentföreställning och -s endast på det infinita verbet. 

(39) I de äldre tider woro örlogsfartygen nästan sådane som wåra Galerer, och 
när skepp med däck började byggas, brukades at hafwa Cabysan, hwari 
maten tilreddes, nedre uti hålskeppet, då eldens dragande härstädes 
underhöll tilräckelig wäderwäxling, men sedermera nödgades man för 
eldswådas undwikande flytta Cabysan på öfra däcket, och måste då 
tillika wara betänkt på andra medel til ren lufts erhållande, hwilka äro 
olika för aftaklade i hamnen liggande, och lastade under segel warande 
Skepp. (1757 Den Swenska Mercurius 3 s. 208) 

När man började bygga skepp med däck,... (konstruerad motsvarighet) 

(40) Ismail, hwars eröfring så ofta blifwit falskeligen förkunnad, har först den 
24 Novemb. börjat formligen belägras af Ryssarne, med understöd af 
Ryska Flottiljen. (1791 Stockholms Post-Tidningar nr 1 den 3 januari 
s. 1) 

Ryssarna har börjat belägra Ismail ... (konstruerad motsvarighet) 

De passiva satserna verkar ha betytt ungefär detsamma som de aktiva, i den 
bemärkelsen att börja knappast kan ha påverkat den semantiska rollfördel-
ningen. Skepp med däck är inte sannolika kandidater för att inleda en bygg-
process, och staden Ismail påbörjar knappast belägringen av sig själv, och 
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dessutom är ryssarna utsatt som agentadverbial. Denna typ av satser kan 
mycket väl ha förekommit tidigare, men från och med mitten av 1700-talet 
är de klart belagda. Reanalysen måste alltså ha ägt rum före 1700-talet, för-
modligen långt före.  

Börja är alltså subjektsautonomt, och har så varit åtminstone sedan 1400-
talet. Dess komplementsverb har också kunnat bära relationen till satsens 
argument åtminstone sedan 1700-talet, men förmodligen tidigare än så. 

8.2.5 Morfologi 
Börja med infinitivkomplement används i infinitivform, såväl efter andra 
hjälpverb som i nominala infinitivfraser, vilket framgår till exempel av (26) 
och (22), här upprepade som (41) och (42). 

(41) – Man måste börja hitta individuella perspektiv med studieplanen redan 
när eleven går i nian eller åttan och till år tolv. (2001 GP Språkbanken) 

(42) Den franska polisen har också av Scotland Yard uppmanats att börja 
spaningar efter Biggs över hela Frankrike, sedan uppgifter ingått om två 
brittiska 'turister'. (1965 Press 65 Språkbanken) 

Börja visar följaktligen inga förutsättningar för att utveckla oregelbunden 
eller defekt böjning, vare sig det används som verb eller hjälpverb. Däremot 
kan man hävda att den äldre fornsvenska preteritumformen burdhe represen-
terar en annan regelbunden böjning, som har gått förlorad. I så fall har börja 
kommit att böjas mer enhetligt, på så sätt att det nu enbart böjs efter ett enda 
mönster. 

8.2.6 Börjas historia: kortversionen 
Oavsett vilka komplement det ingressiva börja konstrueras med så måste de 
ha temporal betydelse. Så har det varit sedan fornsvenskan.  

De tidiga perioderna av börjas historia är höljda i dunkel, och det forn-
svenska språksystemet var så annorlunda än dagens att såväl passivsystemet 
som att-systemet såg annorlunda ut än idag, vilket gör tester som bygger på 
passivens och att:ets funktioner svåra att tillämpa.  

Om infinitivfrasernas relation till börja förändras, och i så fall hur, visar 
inte testerna, utan att analysen att de någon gång börjat användas som infini-
tivfrasobjekt och kanske fortfarande kan fungera som det, är en konstruktion 
gjord på hjälpverbiseringsteoretiska grunder. Att-frekvensen sjunker visser-
ligen från 1700-talet fram till idag, och möjligen säger det något om infini-
tivens dubbla funktioner. Det sker dock långt efter att andra hjälpverbs-
egenskaper utvecklats, eftersom börja varit subjektsautonomt åtminstone 
sedan 1400-talet, och har kunnat användas som ingressivt hjälpverb med ett 
infinit verb som huvudverb åtminstone sedan tidigt 1700-tal, om inte förr. 
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8.3 Fortsätta 

8.3.1 Beläggen 
Fortsätta (med formvarianterna fortsättia, fortsettia) utvecklade sin fasala 
betydelse under 1700-talet, och de första beläggen med infinitivkomplement 
visar sig i början av 1800-talet. Ur Språkbanken har jag excerperat Press 65, 
Press 76, DN 87, Press 95, 96, 97, 98 och GP 2001. Totalt har jag excerperat 
10 664 belägg på fortsätta med infinitivkomplement, som fördelar sig över 
tiden som framgår av Tabell 10. 

Tabell 10. Antal belägg på fortsätta med infinitivkomplement per 
50-årsperiod 

Period Belägg 

1200–1800 0 

1801–1850 4 

1851–1900 61 

1901–1950 163 

1951–2000 8 367 

2001–2011 2 069 

När fortsätta började ta infinitiv kom det att användas parallellt med två 
andra hjälpverbskandidater med samma betydelse och funktion: fortfara och 
continuera.  

(43) För k. Brors mig bevijsta vänskap skal iag continuera at tacka hela denna 
månaden. (1703 Bref från Samuel Bark till Olof Hermelin 1702–1708 
Del 1 utg. 1914 s. 29) 

(44) Man kan afsöndra hvardera af dessa delar från hvandra och hvar för sig 
kan likaväl fortfara att lefva, hvilket vore omöjligt om de vore nöd-
vändigt integrerande delar af samma organism; (1843 Fries Botaniska 
Utflygter 1 s. 261) 

Continuera hade sin storhetstid på 1600- och 1700-talet, och föll alltmer ur 
bruk under 1800-talet. Fortfara har liksom fortsätta adverbet fort ’vidare’ 
som förled, men rörelseverbet fara som efterled. Av korpusen framgår att 
fortfara var det klart vanligaste hjälpverbet för att markera kontinuativ 
aspekt under 1800-talet, men det föll snabbt i frekvens runt sekelskiftet 
1900, för att redan under andra halvan av århundradet bli otidsenligt. Under 
1900-talet blir i stället fortsätta det omarkerade hjälpverbet för kontinuativ 
betydelse. 
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8.3.2 Infinitivfrasen och den grammatiska betydelsen 

8.3.2.1 Den fasala betydelsens rötter 
Fortsätta är sammansatt av adverbet fort och verbet sätta. Fort kom från 
lågtyskan och betydde i svenskan under 1600- och 1700-talen ’fram, bort’ 
eller ’strax’, medan sätta ursprungligen kom från det fornsvenska sætia och 
vid denna tid kunde betyda ’föra, frakta, förflytta’ (SAOB: uppslagsord fort 
och sätta), som i nedanstående exempel. 

(45) I medlertijdh och in till den 23 hujus var altt stilla, och hölts vår trum-
petare oppe uthij ded Polnische läger, som i samma dagar vedh pas den 
22 hujus sattes öfver Dynen och in på den Lijfflendske sijden 2 små mijl 
ifrån handelsplatzen.(1622 Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling 1:2 
s. 532) 

Själva sammansättningen hade också en tysk motsvarighet: fortsetzen. De 
tidigaste beläggen kommer från 1600-talet och 1700-talen, då fortsätta oftast 
betydde ’flytta fram’. 

(46) Bleff 1. In Senatu delibereratt om dee 3 puncter uthi den Fransösche 
alliancen, som synes fordra och behöffva någon förklaringh, såsom 1. att 
Fransosen med macht fortsetter krigett in i Keijsarens erffländer; att han 
icke giör någott stillestånd på een eller annan ort; (1640 Handlingar 
rörande Sveriges historia serie 3 nr 8 s. 75) 

(47) ; stiga vij om morgonen på landet, att få en skickare, missionarius s. lapo, 
som mig widare skulle fortsättia. (1732 Linné Iter Lapponicum utg. 1913 
Skrifter 5 s. 52) 

Fortsätta var alltså ett objektförflyttningsverb (Viberg 1992:41), vilket kon-
trasterar starkt mot Brintons ovan nämnda resultat att kontinuativ aspekt 
grammatikaliserades utifrån verb som uttrycker position och stillastående. 
Det kunde också på 1600- och 1700-talen ha den mer abstrakta betydelsen 
’främja, hjälpa’, dvs. att flytta fram någons positioner socialt, ekonomiskt 
eller ideologiskt, som i följande belägg. 

(48) Alle sådanne Bedragare toge tijden tilfället i acht och brukade Folcksens 
förhoppning til at fortsättia sin ähregirigheet medh. (1674 af Mornay Een 
book, om then christne religionens wiszhet och sanning s. 561) 

(49) […], som försport är, gud behagat fortsättia wår fordom Högwördig och 
[…] Her Biskop Doct. […] til dhen triumpherande församblingens högst 
sälla gemenskap och göra honom till en himmelsk Biskop; (1703 Växjö 
domkapitels arkiv handskrift nr 59 volym EIII:45) 

(50) Högbemälte Konung Oluf flytte sitt Kongliga Säte til Sigtuna, och satte 
åhr 1026 wid gamla Upsala Konungasäte Severin ifrån Engeland, til then 
första Biskop, i förmodan at han med blidlek och wältalighet skulle 
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kunna fortsätja then Christna Läran. (1710 Peringskiöld Monumentorum 
Sveo-Gothicorum liber primus s. 159) 

Fortsätta förekom också med nominala objekt med verksamhetsbetydelse, 
och hade då betydelsen ’vidmakthålla den verksamhet som objektet refererar 
till’. 

(51) Bryggiarna skolaoch driwfa theras särskilte handel/ och sigh medh ingen 
annan handel befatta/ (them i Gross undantagandes/) än som medh theras 
Bryggerij/ och skola the theras Handel så forttsättia/ at the hela Stadhen 
medh godt ööl bespijsa kunna/ … (1646 Åthskillighe Stockholm stadz 
ordinantier opag. avsnitt XVIII) 

(52) ; och KammarRådet Botin får 3000 Dal. silfvermynt til upmuntran at 
fortsätta sitt Cameralverk om Svenska hemman och jordagods, men 
serdeles det historiska verket kalladt: Utkast til Svenska Folkets Historia; 
(1770 Handlingar rörande Skandinaviens historia 16 utg. 1831 s. 423)  

Fortsätta hade alltså flera betydelser som alla har ett samband med varandra. 
Den rumsliga betydelsen, den abstrakta och den verksamhetsrelaterade hand-
lar alla om att man rör objekten ”framåt” på en skala i en föreställningsvärld 
där fram är bra för objektet, eftersom det innebär att det främjas på något 
sätt: rumsligt, socialt/ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Den aspektuella, 
fasala betydelsen ’föra en aktion framåt, vidmakthålla den’ har troligtvis 
utvecklats ur den verksamhetsrelaterade, och liksom med det fysiska och 
sociala framflyttandet kunde man göra det utan uppehåll, som i belägg (51) 
ovan, eller efter ett uppehåll, som i beläggen (53) och (54). 

(53) Hade fördenskul rest med Påsten åt Genua hafwandes en sin goda wän i 
följe med sig; men då han wid ankomsten dit hade förnummit at Peppa 
war förest til Loretto, fortsatte han sin resa widare til at möta sin kiärste 
effter han inte hade tid at afwachta hennes återkomst til Genua. (1710 
Runius Samlade skrifter 17:3 s. 104) 

(54) Återtogs och fortsattes öfwerläggningen om Florindas Snörlif: (1734 von 
Dalin Then Swänska Argus 2 nr 49) 

Aktionsnominalsobjekt av typen resa och överläggning gör här den fasala 
betydelsen möjlig, och föregår kronologiskt komplementen med infinitivfras 
i korpusen. 

8.3.2.2 Infinitivfrasen 
Efter 1700-talets aktionsnominal kommer de första beläggen på fortsätta 
med infinitivfraser i Almqvists verk under första halvan av 1800-talet, och 
de har alla mänskliga subjekt som upprätthåller verksamheter, eller för dem 
vidare. 
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(55) NÄR vi fortsätta att göra våra Jagtslottsmemoirer öfver händelserna, som 
föregingo det löwenstjernska brölloppet, är ingenting naturligare än att vi 
fråga: hvad gör herr Julianus? (1834 Almqvist Baron Julius K* Samlade 
Verk 7 1998 s. 149) 

(56) Under tiden fortsatte Stockholms Posten att recensera: han fortfor, efter 
Kellgrens död styrd af Lenngrens hand. (1839 Almqvist Herr Hugos 
Akademi Samlade Verk 9 1997 s. 29) 

(57) Jag skall således fortsätta, att skrifva dig till. (1839 Almqvist Det euro-
peiska missnöjets grunder Samlade verk 14 1993 s. 52)  

Fortsättas betydelse förändras på så sätt med komplementen, som går från 
nominal via aktionsnominal till infinitivfraser. Den kontinuativa tidsbetyd-
elsen uppstår i kombinationen med aktionsnominalen, och när fortsätta ock-
så börjar användas med infinitivfraser, befästs och förstärks den betydelsen, i 
enlighet med hjälpverbiseringsteorins antaganden. Förändringen från nomi-
nala till verbala komplement går dock inte helt obemärkt förbi, utan kriti-
seras i samtiden, på ett sätt som också tydliggör konkurrensen med fortfara. 

(58) Man får se: ”fortsätta att tala” i st. f. ”fortfara” (som är neutralt och kan 
konstrueras med infinitif). Rätt heter det: fortsätta talet, eller talandet; 
och det ser ut, som om åtskillige låtit vilseleda sig genom exemplet af 
tyskan, där hvarje infinitif kan behandlas som substantif, med tillagd 
artikel (das, t.ex. ”das Reden”) (1853 Winterbladet s. 109) 

Detta möts dock av invändningar, och i ett senare nummer av Winterbladet 
är attityden till fortsätta med infinitivkomplement något förmildrad, och man 
diskuterar om förändringen beror på analogi med andra fasala hjälpverb som 
begynna och fortfara. 

(59) Vår protest mot ordets bruk framför verb har blifvit underkänd af Sv. 
Tidn., som påstår att efter som man kan säga både ”begynner att tala” 
och ”begynna talet”, så bör man äfven kunna säga fortsätta att tala, då 
fortsätta talet är rätt. ”Begynna” är både transitift och neutralt; men att 
fortsätta är neutralt, hafva vi icke vetat. Äger icke någon förvexling med 
”fortfara” rum? (1853 Winterbladet s. 232) 

Detta meningsutbyte ger vid handen att fortsätta med infinitivkomplement 
vid mitten av 1800-talet måste ha varit en relativt ny, men också relativt 
spridd konstruktion, som uppfattades som korrekt av vissa, men inte av alla. 
De sista decennierna av 1800-talet blir den dock helt etablerad, och även om 
fortfara ännu var den vanligaste markören av kontinuativ aspekt, används 
fortsätta med infinitiv av tidens etablerade författare, som Hebbe (60), 
Strindberg (61) och Lagerlöf (62). 

(60) Det är skamligt tillstå något sådant om ett par fåglar, som Gud förlänat 
sångens gåfva; men de äro fasligt afundsjuka dessa små sångare, (fåglar-
ha inte bättre vett!) hvarför de fortsätta att gala och öfverrösta hvarandra 
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så, att de till slut bli alldeles hesa och förlora målet – förargelsen bidrager 
ock att skada rösten. (1871 Hebbe I skogen s. 18)  

(61) Herr Bleichroden fortsatte att skritva [sic] (1885 Strindberg Utopier i 
verkligheten s. 214)  

(62) De skola tänka, att vi voro inne i rollen och fortsatte att spela. (1891 
Lagerlöf Gösta Berlings saga I s. 100)  

Den dubbeltydighet mellan pågående och återupptagen kontinuativitet som 
fortsätta kan ge upphov till tillsammans med infinitiv diskuteras också i juri-
diska sammanhang, i en utredning med rubriken Några anmärkningar om 
fortsatt brott enligt svensk rätt diskuteras ”en nyans i fortsättningsbegrep-
pet”, ett tecken så gott som något på att konstruktionen är fullt etablerad. 

(63) Om man säger om någon ”att han fortsätter att resa utomlands”, behöfver 
detta ej innebära, att personen i fråga fortsätter samma utländska resa, 
utan däri kan ligga, att han företager upprepade sådana resor. (1900 
Hagströmer Tidsskrift for Retsvidenskab s. 416) 

Vid sekelskiftet ändrades också frekvensförhållandena mellan fortsätta och 
fortfara, så att fortfara kommer ur bruk och knappast används alls efter 
1950-talet, då fortsätta blir det helt dominerande fortsättningsfasala hjälp-
verbet.  

8.3.3 Infinitivfrasens egenskaper 

8.3.3.1 Ett hjälpverb tar inte vanligt objekt? 
I likhet med börja krävde – och kräver – det aspektuella fortsätta objekt som 
refererar till ting som kan delas in i temporala faser, och vanligast är aktio-
ner. 

(64) De där molnen – åtminstone torde de tillåta mig, at ännu en stund 
fortsätta läsningen af de Böcker den artige Hr. Adolphsson skickat mig. 
(1798 Stridsberg Friman s. 3) 

(65) Samtidigt upprepade general Mark Kimmitt i Bagdad att amerikanska 
styrkor är redo ”att fortsätta aktionen för att slutföra utplånandet av 
fiendestyrkor i Fallujah”, rapporterar Reuters. (2004 GP Språkbanken) 

Nominalfraserna med temporal betydelse är ofta av samma typ som de som 
används med börja, till exempel skolan. 

(66) Trots resandet vill Ronja fortsätta skolan i Göteborg, även om hon ibland 
längtar efter att kunna gå till skolan med kompisar. (2004 GP Språk-
banken)  

I likhet med de andra fasverben får fortsätta med den fasala betydelsen ett 
flexibelt förhållande till hur dess semantiska roller fördelas på argumenten, 
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och vilken form dess argument tar. Här presenteras ett urval av konstruk-
tioner från 1800-tal till 2000-tal där aktionen ’samtal’ realiseras i form av ett 
objekt i aktiv sats (67), ett subjekt i passiv sats (68), ett subjekt i aktiv sats 
(69) och som ett verbalt infinitivkomplement (70).  

(67) Det skedde nemligen under det han helt amikalt fortsatte samtalet med 
öfverstlöjtnant Funck, hvilken hade den artigheten erbjuda deras 
högheter att taga hufvudqvarteret på Bråland, hans boställe, hvilket 
nådigt bifölls. (1865 Flygare-Carlén Skuggspel I s. 157–158) 

(68) Samtalet fortsattes endast mellan Helena och mig, under det den blinda 
tigande sysselsatte sig med att kring sina utmärkt sköna händer, linda och 
vrida en svart silkes-snodd. (1830 Bremer Famillien H*** s. 126) 

(69) Samtalet fortsatte och återknöts vid reseplanen, men hon var förströdd 
och lät blickarne esomoftast hvila på porträttet. (1902 Strindberg Fager-
vik och skamsund s. 185)  

(70) Vi måste därför fortsätta samtala kring dessa frågor och tålmodigt in-
bjuda så många som möjligt att deltaga. (2001 GP Språkbanken) 

Fortsätta med kontinuativ betydelse kräver alltså också komplement vars 
betydelse kan delas in i temporala faser. De kan utgöras av infinitivfraser 
eller nominalfraser, och nominalfraserna kan både fungera som subjekt och 
som objekt. Infinitivfraserna däremot fungerar endast som objekt eller med 
det infinita verbet som huvudverb, eller något däremellan. Exakt vilken 
funktion det har är dock sällan möjligt att avgöra.  

I Figur 10 representeras endast de konstruktioner som bedöms ha utgjort 
steg i fortsättas utveckling mot hjälpverb, och därmed kan sägas tillhöra 
fortsättas skiktningshistoria. Här utelämnas många av de andra konstruk-
tioner som utvecklats parallellt med hjälpverbskonstruktionen. 

 

Figur 10. Fortsättas skiktningshistoria 
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Alla syntaktiska konstruktioner används alltså fortfarande, och över alla 
dessa konstruktioner som nu används har fortsätta samma selektionsrestrik-
tioner på tidsutsträckning. Det som har försvunnit är den ursprungliga betyd-
elsen ’flytta fram objektet’, och med den möjligheten att använda fortsätta 
med objekt som refererar till ting. 

8.3.3.2 Ej att? 
Fortsätta har att-variation, med en relativt hög att-frekvens på 63 % idag. 

Tabell 11. Fortsättas att-frekvens per 50-årsperiod 

Period Antal belägg Antal med att Andel med att 

1801–1850 4 4 100 % 

1851–1900 61 60 98 % 

1901–1950 163 159 98 % 

1951–2000 8 367 7 321 87 % 

2001–2011 2 069 1 300 63 % 

Som framgår av Tabell 11 har att-frekvensen visat en sjunkande tendens från 
och med perioden 1951–2000. Fortsätta tycks på så sätt falla in i mönstret 
att hjälpverbsanvändning medför minskad att-frekvens, även om det fort-
farande konstrueras med att i över hälften av fallen. 

8.3.3.3 Passivering med infinitivfrasen som subjekt? 
Fortsätta förekommer inte i passiv med infinitivfrasen som subjekt i belägg-
samlingen. 

8.3.3.4 Sammanfattning 
I likhet med börja är det fasala fortsätta mycket flexibelt i sitt konstruktions-
sätt, eftersom det har tydliga semantiska restriktioner på sina komplement, 
men få formrestriktioner. I fasal betydelse används det med nominala objekt, 
med med-adverbial, i pseudosamordning och i intransitiv medial konstruk-
tion. En konstruktion som dock aldrig har etablerats med fortsätta är den 
passiva med infinitivfrassubjekt. Fortsätta används nu inte heller i sin ur-
sprungliga betydelse ’flytta fram’, och därmed inte längre med objekt som 
refererar till rumsliga ting.  

Fortsättas att-frekvens verkar sjunka i och med att fortsätta alltmer an-
vänds som hjälpverb. Den ligger dock fortfarande så högt som 63 %. 

8.3.4 Subjektsautonomi och satssammansmältning 

8.3.4.1 Utvecklingen av subjektsautonomi 
Som framgick ovan var fortsätta under 1600- och 1700-talen ett i huvudsak 
transitivt verb med agentivt subjekt, i betydelsen ’flytta fram’ objektet, på en 
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rumslig, tidslig eller social linje. Till att börja med har också den fasala be-
tydelsen med infinitivkomplement agentiva subjekt; det är subjektet som 
upprätthåller aktionen, eller får den att gå framåt. 

(71) Men ingenting om det der – låt oss nu fortsätta att njuta af Emilias för-
träffliga tébord. (1860 Flygare-Carlén Ett köpmanshus i skärgården 2 
s. 335) 

Mot slutet av 1800-talet finns exempel på att fortsätta används med inanimat 
subjekt, men då ett traditionellt agentivt verb, som utveckla (72).  

(72) När sömnen ändtligen fram emot morgonsidan infann sig, fortsatte 
drömmarne att utveckla hans planer närmare. (1893 Lindholm Stock-
holms-detektiven s. 65) 

Utan vilja eller intention utför subjektet drömmarne ändå den underordnade 
aktionen med överförd agentivitet. Det kan därför ses som övergångs-
exempel, men exempel från nästa stadium – inanimata subjekt med icke-
agentiva verb – visar sig inte inte förrän långt in på 1900-talet. 

(73) Barnen klagade, men tänderna fortsatte att värka, tills man drog ut dem. 
(1936 Lo-Johansson Statarna I s. 68) 

(74) Kyrkklockorna fortsätter ringa i den stilla helgdagsmorgonen. (1941 
Lagerqvist Midsommardröm s. 105) 

Expletiva det-subjekt däremot, visar sig först på 1970- och 80-talen. 

(75) Nej, det fortsatte att regna ute, balkongstolarna måste in innan de möglar 
sönder. (1976 Holmer Allmänheten s. 250) 

(76) Norr om regnet fortsätter det att vara soligt men för årstiden kallt väder. 
Stockholm (1987 DN Språkbanken) 

Den agentiva relationen har vid denna tid länge kunnat uttryckas explicit 
med fortsätta med att + infinitiv.  

(77) Hon må gerna fortsätta med att ej passa upp mig; jag är så  
stark nu att jag troligen orkar göra det der sjelf, och då skall jag bara  
bli ännu mer oberoende än förr. (1886 Benedictsson Stora boken II 1982 
s. 294) 

Att fortsätta börjar användas i den agentivitetsbetonande med att-konstruk-
tionen verkar alltså inte bero på dess funktion i förhållande till den subjetks-
autonoma användningen, eftersom den kommer långt senare. 

Sammanfattningsvis används fortsätta från och med 1600-talet som ett 
agentivt verb med animata subjekt. Så verkar det förbli till senare delen av 
1800-talet, då det används med allt fler inanimata subjekt, i kontexter där 
subjekten fortfarande kan agera mekaniskt, men utan egen vilja. Inanimata 
subjekt etableras under första halvan av 1900-talet, och från 1970-talet kom-
mer det första exemplet på väder-det, som nu också är etablerat. 
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8.3.4.2 Aktiv ≈ passiv som tecken på satssammansmältning 
Från 1965 och framåt börjar satser med fortsätta och ett s-märkt kom-
plementsverb synas i beläggsamlingen, men de flesta är mediala. 

(78) Den förbättring som märkts på den europeiska stålmarknaden har inte 
tillmätts någon betydelse av aktiebörsen, utan istället har aktierna inom 
denna sektor fortsatt att försvagas. (1965 Press 65 Språkbanken) 

(79) EEC-krisen kom inte så överraskande som det sagts på sina håll – utom 
för de önsketänkande observatörerna som intalade sig att EEC ' fortsätter 
obönhörligt att utvecklas efter ritningarna' och blir starkare och starkare 
medan Efta tvärtom 'visat sin svaghet' genom de engelska import-
avgifterna. (1965 Press 65 Språkbanken) 

De första äkta passiverna med agentföreställning kommer från 1997, och då 
påverkar fortsätta inte satsens semantiska roller, utan de passiva satserna be-
tyder detsamma som de aktiva, i testets mening. 

(80) Om vi kan vara säkra på någonting i sammanhanget så är det emellertid 
att det är hon och ingen annan som kommer att bli huvudpersonen när 
denna kärlekshistoria fortsätter att berättas. (1997 Press 97 Språkbanken)  

De fortsätter att berätta denna kärlekshistoria. (konstruerad motsvarighet) 

(81) Politiska dissidenter fortsätter att gripas och avrättas. [av den kinesiska 
regimen] (2001 GP Språkbanken) 

Regimen fortsätter att gripa och avrätta politiska dissidenter. (konstru-
erad motsvarighet) 

Fortsätta verkar alltså ganska nyligen ha börjat användas i denna konstruk-
tion, där det infinita verbet bär den semantiska huvudfunktionen. 

8.3.5 Morfologi 
Fortsätta böjs svagt med omljud, precis som sätta, och det finns inga tecken 
på vare sig förändringar i böjningen eller försvinnande former hos fortsätta. 
Även som hjälpverb förekommer det i infinitiv, se till exempel (64) och (66), 
här upprepade som (82) och (82). 

(82) De där molnen – åtminstone torde de tillåta mig, at ännu en stund fort-
sätta läsningen af de Böcker den artige Hr. Adolphsson skickat mig. 
(1798 Stridsberg Friman s. 3) 

(83) Trots resandet vill Ronja fortsätta skolan i Göteborg, även om hon ibland 
längtar efter att kunna gå till skolan med kompisar. (2004 GP Språk-
banken)  

8.3.6 Fortsättas historia: kortversionen 
Under 1600- och 1700-talen används fortsätta som ett transitivt verb, vars 
betydelse innebar att subjektet förflyttade objektet framåt, i konkret eller 
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abstrakt bemärkelse. Då det även kombinerades med aktioner i form av 
aktionsnominal blev det dessa man förde framåt, eller snarare fick att fortgå. 
Förmodligen uppstod den fasala betydelsen med denna typ av aktions-
nominalsobjekt, vilket skapade förutsättningar för att börja använda fortsätta 
med infinitivfraskomplement. Fortsätta har liksom övriga fasverb restrik-
tionen att dess komplement (eller subjekt) måste ha temporal betydelse, men 
är annars mycket mångsidigt när det gäller konstruktionssätt. En konstruk-
tion lyser dock med sin frånvaro, och det är den passiva där infinitivfrasen 
skulle ha kunnat fungera som subjekt. Det enda tänkbara tecknet på ett 
förändrat förhållande till infinitivkomplementen skulle därför vara att-fre-
kvensen, som har varit sjunkande de senaste 50 åren, men som fortfarande är 
relativt hög. Det är dock ett tecken vars tolkning inte är självklar.  

Fortsättas relation till subjektet har förändrats i subjektsautonom riktning 
under de senaste hundra åren. Under 1600-talet, 1700-talet och större delen 
av 1800-talet kombinerades fortsätta endast med animata subjekt. De första 
inanimata framträder strax före sekelskiftet 1900 och det expletiva väder-det 
uppträder från och med 1970-talet. Ungefär 20 år senare, strax före millen-
nieskiftet, ger beläggsamlingen exempel på passiva satser vars betydelse är 
ungefär densamma som hos den aktiva motsvarigheten, vilket här antas indi-
kera att fortsätta kan användas i hjälpverbsfunktion. 

8.4 Sluta 

8.4.1 Beläggen 
Sluta med infinitivkomplement har varit relativt ovanligt i skrift. Samtliga 
Språkbankens presstextkorpusar är excerperade fram till GP 2004, vilket 
resulterade i totalt 1391 belägg på sluta med infinitivkomplement. Exempel 
där sluta har infinitivkomplement men betyder ’besluta sig’ (se 8.4.2.1) är då 
bortsorterade. Hur beläggen är fördelade över århundradena framgår av 
Tabell 12. 

Tabell 12. Antal belägg på sluta med infinitivkomplement per 
50-årsperiod 

Period Belägg 

1200–1750 0 

1751–1800 2 

1801–1850 34 

1851–1900 44 

1901–1950 78 

1951–2000 427 

2001–2008 805 
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Innan – och samtidigt som – sluta användes som egressiv markör, förekom 
lykta (at) + infinitiv i denna funktion. 

(84) om afftonen lychtade vij at booföra, och jagh medh hustrun och barnen 
och huussfolcket begoffvo oss och tijt (1663 Gyllenius Diarium Gyllen-
ianum 1880 s. 270) 

Lykta har precis som sluta tidigare betytt ’stänga’, och den betydelsen lever i 
båda fallen kvar i uttrycken inom lyckta dörrar respektive inom slutna dörr-
ar. Andra egressiva hjälpverb eller hjälpverbsliknande verb har varit wända 
åter/igen (at) + infinitiv (85) och (86), och långt senare upphöra att + infini-
tiv (87). 

(85) Tha doo swa mykit cristit folk j room at rømsca radh høtte at dræpa 
neronem: æn han vænde ey ather at dræpa (1350–1450 S. Pauls-sagan 
SFSS 7:1 s. 125) 

(86) Mädan min Tunna rann, kände migh både Qwinna och Man: / När hon 
wände igen at rinna, kände migh hwarken Man eller Qwinna. (1665 
Grubb Penu Proverbiale s. 560) 

(87) Hästarne upphörde snart att skjutas. (1841 Stenhammar Bilder ur riks-
dags- och hufvudstadslifvet 2 s. 190)  

Sluta har alltså aldrig varit det enda egressiva hjälpverbet i svenskan, utan all-
tid använts i konkurrens med andra, vilket kan ha inverkat på dess frekvens. 

8.4.2 Infinitivfrasen och den grammatiska betydelsen 

8.4.2.1 Den egressiva betydelsens rötter 
Sluta lånades in från lågtyskan (slūten) senast på 1400-talet. Söderwall ger 
det första belägget i sitt supplement med betydelsen ’avsluta något i det fys-
iska rummet’ 

(88) Jitem v øre ærbedes men, ij øre for ij lange stocke at slute masten, iiij 
penninge akerløn (1470 Stockholms stads skottebok 3:1 1926 s. 439) 

Det näst tidigaste av Söderwalls belägg är ett particip, med betydelsen 
’stängd’, som också är den vanligaste betydelsen på 1500- och 1600-talen i 
korpusen: 

(89) Som ider herredöme ey wndra kwnne, ære wij borgmestara, raad oc 
menighet ganst saa wtarmade, at wij plat inthe formaage tiil vaar daglige 
födha, hustrw oc barn, æn sider holla i kost alles iders herredömes swena, 
som wij her tiil giort haffua kerliga gerna, medhen vij orkadom oc nogot 
sielffue hadom innan slotna döra, thet vij enga lwnd lengre förmaagom. 
(1504 Bidrag till Skandinaviens Historia ur utländska arkiver 5 s. 11)  
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Därefter sprids användningarna av sluta över en mängd, mer eller mindre 
separerbara, betydelser, och detta avsnitt syftar till att ge en översiktsbild av 
fyra huvudlinjer i den vittförgrenade utvecklingen. 

En huvudlinje är stängandet i det fysiska rummet. Man kunde sluta kon-
kreta substantiv som ögon, brev, askar, dörrar etc. Man kunde också sluta 
ngt i ngt ’stänga in’ och sluta ngt/ngn ur ngt ’stänga ute’. Närliggande 
betydelser finns också hos användningar som att sluta leden i ett kompani, 
dvs. att ’stänga till luckorna mellan soldaterna’, och sluta till ngns sida, dvs. 
’stänga luckan mellan sig och någon annan’, och en rad liknande använd-
ningar. 

Den andra linjen går längs betydelsen ’dra slutsatser, besluta’. Man kunde 
sluta bok, vilket innebar att räkna ihop bokföringen. Man kunde också mer 
generellt dra slutsatser på grundval av information: sluta ngt av ngt, eller 
bestämma sig för att göra något: sluta att göra ngt. Denna ’besluta’-betyd-
else konstrueras också ofta med infinitivkomlement, som dock är lätt att 
skilja från de fall då sluta med infinitivkomplement har egressiv betydelse.  

Den tredje linjen är relaterad till den andra, och handlar om att komma 
överens om och gemensamt besluta saker i förhandlingar, vilket man mani-
festerar i ett dokument med juridisk verkan. Den ser man i uttryck som sluta 
avtal, sluta fred, sluta köp m.fl. 

Den fjärde linjen är den som står i fokus för denna studie. Den har sin ut-
gångspunkt i ’stänga’ och spänner sedan över betydelser som ’upphöra’, 
’avsluta’ och ’fullborda’. Som framgick ovan var ’avsluta ngt i rummet’ den 
tidigast belagda betydelsen, även om det dröjer till nysvensk tid innan den 
sedan återkommer i korpusen. Man verkar ha börjat sluta saker i tiden, som 
predikningar, riksdagar, berättelser och recensioner, under 1600- och 1700-
talen. 

(90) Wij slute denna Läran och Predikan med den dyrbare Mannens Lutheri 
Ord i uttydningen på slutet aff 10 Guds Bud. (1616 Rudbeckius Wäl-
signat Konunga Regemente s. 301) 

(91) Till thet tridie ähr och gemeene Allmogens underdånige, ödmiuke 
begäran till H.K.M:t, att H.K.M:t nådigest will denne högberömbde och 
wäll påbegynte Rijkzdag snart sluutha och till en god önscheligh ända 
komma låta, och gemeene Almogen hwar heem till sitt förlofwa. (1617 
Svenska riksdagsakter 1521–1718 2:1–2 utg. 1943 s. 202) 

(92) Således slöt Mademoiselle Carnaval sin berättelse, som till äfwentyrs 
warit för lång; men, jag har ej welat för wissa orsakers skuld lemna dem 
ute. (1753 Säfström En Banqueroute-Spelares Berättelse om En sin goda 
Wäns Besynnerliga Öden och Lefwerne opag.) 

(93) Derpå tillägger ni: ”och här hade auctor, utan bemödande, kunnat sluta 
sit Tal”.  
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Och ni hade där kunnat sluta er recension, utan den pedagogiska själv-
tillräckelighet som visar sin skrynkta ögonbryn i denna anmärkning, och 
utan det satiriska grin, som lyser i orden ”utan bemödande”. (1791 
Thorild En critik öfver critiker s. 40)  

Liksom för de andra fasverben, och liksom hjälpverbiseringsteorin förutspår, 
kan man här se en aspektuell betydelse växa fram i samband med aktions-
nominal, även om betydelserna ’fullborda, fullfölja, avsluta’ också kan vara 
aktuella i ovanstående exempel. 

8.4.2.2 Infinitivfrasen 
Teoretiskt antas steget från ett objekt i form av ett aktionsnominal till ett 
objekt i form av en infinitivfras vara kort, och i slutas fall går det också att se 
en kontext som kan ha underlättat övergången. Sluta förekom nämligen 
ibland utan explicit objekt, i exempel som (94) och (95). 

(94) Något nyt att min k[iäre] bror avisera så weet iagh ganska litet wthan att 
här ett temeliget wakert hoff ähr, och håller sigh hwarman Friskt så lenge 
thet warar[,] för thenna gången will iagh sluta och min k[iäre] bror tiänst-
ligen ombedit haffua han migh sin broderlig[a] Affection Continuera 
wille[,] (1649 Ekeblad Breven till Claes 1639–1655 1965 s. 4) 

(95) Och här med willie wij sluta hwad angår Fostret; och uti föliande Kapit-
len aff denna Boken/ föreställa på hwad Sätt Effterbörden kan förorsaka 
et swårt och farligit Barnsänge. (1697 von Hoorn Den swenska wäl-
öfwade jord-gumman s. 240) 

Eftersom sluta fram till 1700-talet i normalfallet användes med nominalt 
objekt, kan man anta att ett sådant är underförstått här, i analogi med föl-
jande belägg. 

(96) Jag sluter här min Skrift ok beer mig ey förtänka/ 

At iag på thenna Dag ey bättre Rijm kan skänka/ 

(1688 Johansson/ Lucidor Samlade dikter I 1930 s. 215) 

(97) här hade fulle bäst tiänt att sluta breffuet män äfter på sådana breeff är 
lijka hwar dät ändas därföre måste iag säija eer att iag i går fik bud från 
wår haltande Jungfru hwilken lät säija meig geno[m] en skreddare att 
testementzbreffuet är nu reda färdigt, …(1654 Ekeblad Breven till Claes 
1639–1655 1965 s. 134) 

Tanken är att de underförstådda objekten i exempel (94) och (95) lättare 
kunde konceptualiseras abstrakt, som något med nominal karaktär och 
aktionsbetydelse, eftersom de är just underförstådda. Och något underförstått 
med nominal karaktär och aktionsbetydelse kan sedan ges formen av en in-
finitivfras.  
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Korpusens första belägg på sluta med infinitivfraskomplement är från en 
roman skriven 1759.  

(98) Den som wäntar i denna beskrifning en qwick skrif-art, må ifrån denna 
raden sluta at läsa. (1759 Rålamb En Swensk Adelsmans Äfwentyr i 
Utrikes Orter 1 s. 3) 

Därefter kommer ett ordboksexempel, ur Sahlstedts ordbok. 

(99) Han har slutit at skrifwa, Scribendi finem fecit (1773 Sahlstedt Swensk 
Orbok Med Latinsk Uttolkning s. 513) 

Som latinsk motsvarighet uppger Sahlstedt finire, som kan betyda ’upphöra, 
sluta’, men också ’fullborda, avsluta’. Sluta med egressiv betydelse och 
infinitiv måste alltså vara fullt etablerat vid denna tid, och Sahlstedts tidigare 
ordbok från 1757 har även den sluta upptaget med betydelserna ’stänga’ och 
’upphöra’, men då utan infinitivkomplement. 

(100) Sluta, 4. claudere vel finire. (1757 Abraham Sahlstedt Swensk Ord-bok, 
Efter det nu för tiden i Tal och Skrifter brukliga sättet inrättad s. 144) 

Det förekommer också sparsamt men kontinuerligt bland 1800-talsförfat-
tarna, i betydelsen ’upphöra med aktionen’. 

(101) De hafva nyss slutat dansa en Saltarella, hvaraf man ännu hör de sista 
ljuden på Troubadourens mandolin, när scenen öppnas. (1818 Atterbom 
Fågel Blå 1858 s. 216) 

(102) Emilias goda lynne var förbi; hon betraktade knappast presenterne, öfver 
hvilka Julie ej slutade att ropa »förtjusande! charmant! » (1830 Bremer. 
Famillien H*** s. 140–141) 

(103) Du slutade att äta, jag höll sockerskeden öfver mina bär i stum förvåning, 
väntan och en behaglig, underbar darrning, tills sockerskeden låg ned i 
bären, och jag fick en liten skrapa af dig derför. (1836 Knorring Illu-
sionerna s. 5) 

8.4.2.3 Sammanfattning 
Sluta lånas in från lågtyskan senast på 1400-talet, i betydelsen ’stänga, av-
sluta något rumsligt’. Från och med 1600-talet finns det belagt med aktions-
nominal, och i samband med aktionsnominalen uppstår också den egressiva 
betydelsen. Från och med andra halvan av 1700-talet finns sluta belagt med 
infinitivkomplement, och de började sannolikt användas som formmässiga 
alternativ till aktionsnominalen. Men sluta med infinitiv hade säkerligen 
varit etablerat sedan långt tidigare på 1700-talet eller kanske ännu tidigare, 
eftersom ett av de första beläggen, från 1773, kommer ur Sahlstedts ordbok.  
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8.4.3 Infinitivfrasens egenskaper 

8.4.3.1 Ett hjälpverb tar inte vanligt objekt? 
I likhet med de andra fasala hjälpverben konstrueras sluta med nominala 
objekt som har temporal betydelse. Särskilt vanliga är nominalfraser som 
betecknar någon form av sysselsättning i arbetsmarknadspolitisk bemärkelse.  

(104) Och inte läste han vidare till lärare heller, vilket var på förslag då John, 
som hade utpräglat läshuvud, slutade skolan efter sjätte klass. (2004 GP 
Språkbanken) 

(105) HV:s målvaktsreserv Boo Ahl meddelade på onsdagen att han slutar sin 
karriär om några veckor. (2004 GP Språkbanken) 

Och sluta kan i likhet med börja och fortsätta konstrueras med aktions-
nominal som subjekt. 

(106) [...] kanske börjar och slutar alla jämförelser där (GP 2004 Språkbanken)  

Precis som hos börja och fortsätta är det någon form av temporalitet som 
krävs av ett komplement som ska kombineras med en fasal betydelse, och 
det gäller även sluta.Till skillnad från börjas rekonstruerade och fortsättas 
belagda ursprungsbetydelser, som fallit ur bruk, så används slutas ursprungs-
betydelse ’stänga’ än idag i vissa fasta uttryck. Mest förekommer det som 
particip, i till exempel slutna dörrar, slutna ögon, slutna frågor och sluten 
anstalt, men också som verb med stark böjning (se 8.4.5): Misse slöt ögonen. 

Även sluta har alltså ett komplicerat konstruktionsmönster, och i Figur 11 
infogas endast de konstruktioner som kan betraktas som steg i hjälpverb-
iseringen, och därmed som delar av slutas skiktningshistoria. 

 

Figur 11. Slutas skiktningshistoria 
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8.4.3.2 Ej att? 
Resultaten från att-frekvensundersökningen, som redovisas i Tabell 13 visar 
att slutas att-frekvens har minskat genom århundradena. 

Tabell 13. Slutas att-frekvens per 50-årsperiod 

Period Totalt antal belägg Antal med att Andel med att 

1750–1800 2 2 100 % 

1801–1850 35 27 77 % 

1851–1900 44 21 48 % 

1901–1950 78 43 55 % 

1951–2000 427 103 24 % 

2001–2008 805 154 19 % 

Från 1700-talet innehåller beläggsamlingen endast 2 belägg, men från 1800-
talet innehåller den 35 belägg, som visar att sluta har att-variation. Därefter 
faller att-frekvensen under 1800- och 1900-talen, till strax under 20 % idag. 
Det ligger mittemellan resultaten från Lagervalls (1999) och Björklunds 
(2009) undersökningar av sluta, där att-frekvensen låg på 15 % respektive 
25 %.  

8.4.3.3 Passivering med infinitivfrasen som subjekt? 
I korpusen förekommer inte sluta i passiv med infinitivfrasen som subjekt 
under någon period överhuvudtaget. 

8.4.3.4 Sammanfattning 
Sluta är alltså likt börja och fortsätta genom att vara mycket flexibelt i sitt 
konstruktionsmönster, och det är i princip samma mönster, där komplement-
ens temporala betydelse är den viktigaste faktorn. Inte heller sluta passiveras 
med infinitivfraserna som subjekt. Slutas skiktningsmönster är än mer kom-
plext än börjas och fortsättas, eftersom sluta har utvecklat fler betydelser, 
varav många fortfarande är i bruk. 

I likhet med börja och fortsätta visar sluta en sjunkande att-frekvens, från 
77 % under första halvan av 1800-talet till 19 % under de första åren på 
2000-talet. 

8.4.4 Subjektsautonomi och satssammansmältning 

8.4.4.1 Utvecklingen av subjektsautonomi 
Sluta förekom med inanimata subjekt även i detransiverande (107) eller in-
transitiv medial (108) konstruktion. 
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(107) Det iag hafver, äro 7 ark i 4:0 och sluter sig uti den 38 puncten med desse 
orden: med någon tull eller pålago här effter åt skal besväras, och hvad 
här til emot –. (1704 Bark Bref från Samuel Bark till Olof Hermelin 
1702–1708 I 1914 s. 218) 

(108) En makalös jagt! Den jagade flyr, men de jagande följa. Halloh! Halloh! 
De släppa ej spåret, – de följa, de följa, genom tätaste skog, uppå 
dansande bölja,öfver höjd, öfver dal, med gapande qval, . . . vilja sluka 
sitt rof . . . det gör lof efter lof, . . . . men ren mattas dess fart . . . Halloh! 
halloh! nu slutar den snart! (1831 Bremer Familjen H*** Fortsättning 
s. 186–187) 

De två beläggen från 1700-talet har animata subjekt, men bland beläggen 
från första halvan av 1800-talet finns det gott om inanimata subjekt. 

(109) Vinden har slutat att svänga om med blommorna och löfven. (1835 
Bremer Nya teckningar ur hvardagslifvet II Nina s. 298) 

(110) – Är då hela Harmoni-byggnaden ingenting? skall man fråga. Den är 
visserligen icke ingenting, och kommer aldrig att blifva det. Den måste 
alltid fortfara att vara en lära, en anvisning, i synnerhet för så vidt den 
innehåller grundade sanningar; men den måste sluta att vara det 
bestämmande för en komposition: måste upphöra att vara det, hvarpå det 
sköna i ett stycke står. (1844–1845 Almqvist Monografi s. 373) 

Några restriktioner på inanimata subjekt hade sluta alltså knappast. Som 
exempel (108) visar är också den intransitiva mediala konstruktionen belagd 
från tidigt 1800-tal. Sluta kan därmed knappast ha varit obligatoriskt agentivt 
med nominala objekt. 

Under 1800-talet visar korpusen också belägg på nya konstruktions-
möjligheter, som markerar att sluta ska tolkas agentivt: sluta + med-adverb-
ial.14 De syns först i form av prepositionen med med nominalfraser som rek-
tioner: 

(111) »Ack jag har läst och vet mer än jag vill af allt det der,» inföll herr 
Stenson, »och det är just i följd af hvad jag läst, hvad jag vet, sett och 
hört i mina dagar, som jag nu kommer för att bedja dig, ja nästan befalla 
dig att sluta med denna dårskap, detta usla skribleri, hvaraf du och jag 
och dina barn hafva skam och harm, ty uselhet förblifver uselhet, och 
dumheter äro ej mindre dumma, för att det finns ändå dummare som 
beundra dem. (1841 von Knorring Skizzer 1:2 s. 204) 

Och mot slutet av 1800-talet finns även exempel på infinitivfraser som rek-
tioner: 

                          
14 En annan typ av med-adverbial som fungerar som sättsadverbial, kommer tidigare men 
räknas inte med här. Jag menar adverbial som ”Jag wil sluta denna Berättelsen med en Dickt: 
Grodan och Cameleonten.” (1734 Olof von Dahlin Then Swänska Argus. Andra delen N:o 7) 
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(112) Hennes kufvade hjärta hämnade sig. »Du lät mig ej älska,» sade det, 
»men jag är ändock din herre, du skall sluta med att hata.» (1891 
Lagerlöf Gösta Berlings saga II s. 146) 

Dessa med-adverbial markerar det som inte kunde tas för givet: att slutas 
subjekt kontrollerade upphörandet av den aktion som infinitivfrasen ut-
tryckte.  

Satser med expletiva väder-det som subjekt visar sig först vid sekelskiftet 
1900 i beläggsamlingen.  

(113) Men kan du tänka, min käre Bror, det hade ej väl slutat storma, förr än 
hon sprang, svängde storskrattande på klackarna och mumlade – Das ist 
doch alles dummes Zeug. (1899 Levertin Rococo-noveller s. 42–43) 

(114) Nu hade det slutat snöa, men det blåste hårt från norr, och ute på sjön var 
det bitande kallt. (1908 Lagerlöf Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige II s. 412) 

Sammanfattningsvis fungerade sluta som transitivt verb med inanimata 
subjekt, och så även i hjälpverbskonstruktionen. Vid sekelskiftet 1900 kan 
man också se på satserna med väder-det att sluta inte längre behöver ha en 
semantisk relation till sitt subjekt överhuvudtaget. 

8.4.4.2 Aktiv ≈ passiv som tecken på satssammansmältning 
Satser med sluta går att passivera så att den passiva satsen betyder ungefär 
detsamma med som den aktiva motsvarigheten, men det är en relativt ny-
utvecklad möjlighet, vilket innebär att utvecklingsgången går ganska bra att 
följa i Språkbanken. De första beläggen med sluta och passiverat infinit verb 
är inte heller otvetydiga passiver, utan snarare det Svenska Akademiens 
grammatik betecknar som mediala satser, dvs. satser som inte aktualiserar 
någon agentföreställning som kan realiseras språkligt.  

(115) Man slutar aldrig att förvånas över en del storföretag. (1995 Press 95 
Språkbanken) 

(116) Nervositet över att dollarn slutat att stärkas gentemot yenen bidrog till att 
vissa exportbolag föll. (1997 Press 97 Språkbanken) 

(117) Tidpunkten då svenska medborgares välstånd slutade utvecklas samman-
faller också, vilket inte är en slump, med en politisk nyordning inom LO. 
(1998 Press 98 Språkbanken) 

Detta är samma utveckling som kunde skönjas hos fortsätta: först kommer 
mediala eller på annat sätt passivliknande satser med s-märkta verb. Jag tror 
att satser som dessa kan fungera uppluckrande på rollrelationerna i satsen, 
och på så sätt möjliggöra vidare innovationer i rollstrukturen, som mer typ-
iska passiver, där man verkligen kan uppfatta den aktiva infinitivens objekt 
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som motsvarigheten till den passiva satsens subjekt. Från 2001 finns ett 
sådant fall med sluta, där agentadverbialet är utsatt. 

(118) Anders Svensson är färdig för rollen som ny Brolin, när han slutar 
hämmas av Ljungbergs närvaro. (2001 GP Språkbanken) 

Därefter kommer ett utan agentadverbial (119), men med en ganska klar 
föreställning om en agent som utför handlingen – i detta fall odlingen av 
spelt, som utförs av tyska och schweiziska bönder. 

(119) Emmer, spelt (ibland stavat spällt), gammelvete, risvete eller sandvete är 
några av dem. I Tyskland och Schweiz har det aldrig slutat odlas. (2004 
GP Språkbanken)  

Och i följande fall är det i (120) Göteborgs trafikkontor som har slutat distri-
buera p-dosor för försäljning, i (121) teatrarna som slutat sätta upp en drama-
tikers pjäser, i (122) ungdomar som slutat använda ett avmaskningsmedel för 
katter som narkotika och i (123) Volkswagen som slutat tillverka bubblan.  

(120) Nya p-dosor slutade också säljas i december 2003. (2004 GP Språk-
banken)  

(121) Hans pjäser slutade spelas. (2004 GP Språkbanken)  

(122) Detta har dock slutat användas eftersom det visade sig ha för allvarliga 
biverkningar. (2003 GP Språkbanken)  

(123) Så har då den gamla bubblan (Volkswagen Typ 1) slutat att tillverkas. 
(2003 GP Språkbanken) 

Sluta har alltså helt nyligen börjat användas i denna konstruktion, och för-
ändringen ser ut att ha gått via mediala satser. De kan ha fungerat som en 
övergångskontext där sluta har kunnat användas med mer oklara semantiska 
relationer till subjektet. Först därefter verkar det ha blivit möjligt att använda 
sluta som icke-argumentsstyrande verb i passiverade satser. Oavsett när re-
analysen ägde rum verkar denna satstyp alltså ha växt fram i små steg, via 
mediala varianter. 

8.4.4.3 Sammanfattning 
Som transitivt verb med ’stänga’-betydelse var sluta ett agentivt verb, som 
gav rollen Agens åt sitt subjekt. Senast på 1800-talet, men troligtvis tidigare, 
verkar sluta i ’upphöra’-betydelse ha kunnat kombineras med subjekt i olika 
roller. Den mediala alterneringen innebär ju att subjektet lika väl kan ha en 
patientroll som en agentiv roll. Under andra halvan av 1800-talet visar sig 
också de agentivitetsmarkerande konstruktionerna med prepositionen med, 
som sluta med och sluta upp med, där slutas agentivitet markerades. Senast 
mot slutet av 1800-talet börjar sluta ta expletiva det-subjekt med infinita 
väderverb. Passiva satser med infinitivens argument som subjekt förekom-
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mer inte i beläggsamlingen förrän in på 2000-talet, trots den ökade mängden 
belägg under 1900-talet, och förekomsten av mediala satser mot slutet av 
1900-talet ses här som en möjlig övergångskontext. 

8.4.5 Morfologi 
Sluta har i huvudsak böjts, och böjs fortfarande, efter två mönster:  

 stark böjning: sluter, slöt, slutit, (preteritumformen belagd 1651) 
 svag böjning: slutar, slutade, slutat. (preteritumformen belagd 1682) 

Under lång tid var dessa böjningar i till synes fri variation, och varianten 
slutte förekom också. Under 1800-talet kom dock ett mönster att utkristalli-
sera sig, så att sluter med den starka böjningen nu används i förbindelserna 
sluta avtal, sluta fred, sluta ögonen, sluta ngt av ngt ’dra en slutsats’ och 
sluta att göra något i betydelsen ’besluta’. Sluta med svag böjning används 
däremot för alla heterosema varianter med betydelsen ’upphöra’, inklusive 
hjälpverbet. Från 1900-talet har jag visserligen funnit någon enstaka dia-
lektal avvikelse från mönstret:  

(124) Slöt att köra ved i torpaskogen (1935 Almanacka från Gunnarstorp 
http://www.wisthbf.se/slott-torp/bjarka-saby/gunnarsbo/dagbok-
1935.htm) 

Betydelseskillnaderna har alltså kompletterats med en formskillnad som 
delar upp sluta-betydelserna i två grupper, varav den svaga böjningen består 
av variationer på ’upphöra’, medan den starka är mycket mer heterogen. 
Därmed ger inte heller slutas utveckling något stöd för idén att hjälpverb-
isering skulle medföra oregelbunden böjning, utan sluta har tvärtom fått 
standardiserad svag böjning i sin hjälpverbsform. Sluta används också, lik-
som de andra fasverben, i alla tempus och böjningsformer, vilket inkluderar 
infinitivformen. 

8.4.6 Slutas historia: kortversionen 
Slutas källbetydelse var ’stänga, föra ihop’. Med temporala nominal uppstod 
den egressiva betydelsen på 1600-talet, och sluta användes sedan länge med 
aktionsnominalsobjekt och fasal betydelse. Det första belägget på infinitiv-
komplement visar sig i korpusen under andra halvan av 1700-talet, men sluta 
med infinitivkomplement är då, och fortsätter genom århundradena att vara, 
lågfrekvent. 

Det fasala sluta har samma selektionsrestriktioner på sina komplement 
som börja och fortsätta. De måste ha tidsutsträckning så att de kan delas in i 
faser, vilket gäller både verbala och nominala komplement. Sluta uppvisar 
också samma typ av skiktningsmönster som de andra fashjälpverben, med en 
mängd konstruktioner som fortsätter att användas och utvecklas parallellt 
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med hjälpverbskonstruktionen. Men inte heller med sluta förekommer någon 
konstruktion med passiverat sluta och infinitivfrasen som subjekt. 

Slutas att-frekvens visar en tydligt fallande tendens, från en nivå över 
70 % att under första halvan av 1800-talet, till strax under 20 % i början av 
2000-talet.  

Sluta finns belagt med såväl animata som inanimata subjekt redan innan 
infinitivkomplementen visar sig i korpusen, och vid sekelskiftet 1900 syns 
expletiva subjekt i form av väder-det. Då dröjer det ännu ett sekel innan 
sluta framträder i passiva konstruktioner med hjälpverbsfunktion, där slutas 
komplement visar sig ha den semantiska huvudfunktionen. 

8.5 Fashjälpverbens likheter och skillnader  
Det mest anmärkningsvärda hos börja, fortsätta, sluta är att de uppvisar så 
likartade mönster, trots att de har hjälpverbiserats vid olika tidpunkter utifrån 
källverb med ganska olika betydelser: ’lyfta, bära’, ’stänga’ och ’föra framåt, 
främja’. Det är också intressant med tanke på den idé om källverb som min-
dre specifika som först fram inom grammatikaliseringsteorin. Betydelserna 
’börja’, ’fortsätta’ och ’sluta’ anges ibland som källbetydelser till ingressiv, 
kontinuativ respektive egressiv aspekt. Det stämmer med den svenska ut-
vecklingen, men samtidigt har dessa ”källverb” haft mer specifika betydelser 
tidigare (om etymologin ’lyfta, bära’ accepteras), vilket understryker att 
frågan om var den semantiska delen av hjälpverbiseringsprocessen ska anses 
börja inte har något givet svar. 

De tidigaste källverbens betydelse innefattar alla tre någon typ av rörelse i 
rummet, som har överförts till tiden, men det har inte – som hos Brinton 
(1988) – varit subjekten som rört sig in eller ut ur något, utan alla tre käll-
verben har haft betydelser som innebär att objekten sätts i rörelse. Utveck-
lingen stämmer alltså bara med Brintons och den lokalistiska aspektteorins 
tankar på ett mycket generellt plan, vilket också är det plan Heine m.fl. 
(1991) befinner sig på när de säger att betydelser utvecklas från domänen 
RUM till domänen TID. 

Tid och temporalitet är också – föga förvånande – det som ringar in dessa 
fasala verbs och hjälpverbs användningskontexter. Undersökningen visar att 
sluta och fortsätta har börjat användas med infinitivkomplement i analogi 
med aktionsnominal, och börjas infinitivkomplement skulle också kunna ha 
utvecklats efter det mönstret. Deras selektionsrestriktioner gäller temporali-
teten: som komplement kan de kombineras med sådant som har tidsutsträck-
ning, oavsett om det har formen av en nominalfras, verbfras eller pre-
positionsfras. De kombineras inte med punktuella aktioner – om dessa inte 
kan ges en tolkning med tidsutsträckning. Nominalfraser med tidsutsträck-
ning kan också fungera som subjekt till fasverben, vilket inte infinitivfraser 
med tidsutsträckning kan.  
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Samtliga fasverb utvecklar subjektsautonomi och används med agentivi-
tetsbetonande med-adverbial. Det verkar dock inte finnas något direkt 
orsakssamband mellan de fasala hjälpverbskandidaternas utveckling av sub-
jektsautonomi och deras uppträdande i med-adverbial. Det är alltså inte alltid 
så att fashjälpverben först blir subjektsautonoma och sedan, då behovet att 
skilja ur subjektsorienterade användningar uppstått, börjar användas i med-
adverbialskonstruktionen. Fortsätta börjar tvärtom användas med med-ad-
verbial långt innan det utvecklar subjektsautonomi. 

För fasverben korrelerar skillnaden i ålder med att-frekvensen: börja är 
äldst och har lägst att-frekvens, sedan kommer sluta, och sist fortsätta. Inte 
ens börja som fungerat så länge som hjälpverb är dock ogrammatiskt med 
att, vilket det betydligt yngre bruka är. Hur länge hjälpverbskandidaten an-
vänts med infinitivfras kan därför knappast vara någon tung faktor i att-
frekvensens utveckling. 

Den grammatikaliseringsteoretiska skiktningsanalysen visar att en bidrag-
ande anledning till att fashjälpverben framstått som mindre hjälpverbs-
typiska än bruka utifrån Svenska Akademiens grammatiks tester är att de 
fortfarande används i de konstruktioner som i ett diakront perspektiv kan ses 
som utvecklingssteg mellan den transitiva konstruktionen och hjälpverbs-
konstruktionern. I brukas fall försvinner de utvecklingssteg som ligger mel-
lan den transitiva källkonstruktionen och hjälpverbskonstruktionen, och det 
transitiva bruka stelnar, vilket gör skiljelinjen mellan de två mycket tydligare 
än hos fashjälpverben, där de användningar som försvunnit eller förbundits 
med särskiljande böjningsmönster är de allra äldsta, då de betydde ’lyfta, 
bära’, ’föra framåt, främja’ och ’stänga’, medan utvecklingsstegen där-
emellan används och i sin tur har vidareutvecklats till nya användningar. 
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9 Hota  

If, however, we examine a larger number of languages, we can readily 
recognize a grammatical distinction which involves precisely the same 
notion, i.e. be on the verge of V-ing. This distinction is termed the proxi-
mative [...] and is frequently expressed by means of an auxiliary construction 
containing a volitional/purposive verbal element plus a main verb form. 
(Kuteva 1999:271) 

9.1 Inledning och tidigare forskning om proximativa 
hjälpverb 
Proximativ aspekt har relativt nyligen kommit att uppfattas som en gram-
matisk betydelse. Tvärspråkligt sett uttrycks den ofta genom hjälpverb och 
genom adverb. Källorna för proximativa hjälpverb är vanligtvis verb som 
uttrycker eller implicerar en önskan eller intention, som ’vilja’ och ’gilla, 
älska’, eller rörelseverb som ’komma till’, ’närma’. Det proximativa hota 
implicerar att det underordnade verbets aktion är oönskad av den som ska 
utsättas för den, samtidigt som det är subjektreferentens intention att genom-
föra den. Det svenska hota har paralleller i engelskans threaten (Traugott 
1997) och nederländskans dreigen (Verhagen 1995), som också uttrycker en 
betydelse som kan beskrivas som aspektuell proximativitet.  

Grammatikaliseringsstudier av proximativa hjälpverb lägger stor vikt vid 
vilken typ av subjekt de kombineras med, eftersom det vanligtvis är när 
animathetsrestriktionen går förlorad som man kan se att betydelseföränd-
ringen har skett. Ett animat subjekt önskar, lovar eller hotar att en aktion ska 
inträffa. Då dessa hjälpverbskandidater börjar användas utan animata sub-
jekt, kan den agentiva rollen inte längre vara aktuell, utan då fokuserar 
hjälpverbskandidaterna fasen före aktionen. Denna förändring har iakttagits 
som en faktisk diakron utveckling i engelska (Traugott 1997) och tok pisin 
(Romaine 1999), samt som synkrona skikt i swahili, zulu, swati, tswana 
(Heine 1994) och nederländska (Verhagen 1995). Då hota någon gång 
nämnts i svenskan har det också varit i samband med subjektsrelationer. 
Andersson (2006) som studerat konstruktionen NPpatient[V+att+INF] moti-
verar sin undersökning på följande sätt. 

Det har slagit mig att uttryck som exempelvis ... där en tank med 3500 liter 
ammoniak hotade att explodera är lite speciella, eftersom något icke levande 
(tank) står tillsammans med ett så, enligt min uppfattning, aktivt verb som 
hota. (Andersson 2006:1) 
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Andersson reagerar uppenbarligen på att hota används subjektsautonomt, 
eftersom hon upplever det som ett i grunden subjektsorienterat verb. Även 
Svenska Akademiens grammatik skriver om det proximativa ”hota, (som bör 
skiljas från det agentiva hota)” (SAG 2:511). Det svenska agentiva hota 
saknar alltså proximativ betydelse, vilket medför att subjektsrelationens för-
ändringar kommer att stå i fokus även i denna studie. 

9.2 Beläggen 
Hota har använts med infinitivkomplement åtminstone sedan yngre forn-
svensk tid, men då i agentiv betydelse. Det proximativa hota är genom-
gående ovanligt, varför samtliga årgångar av presstext fram till GP 2004 i 
Språkbankens korpusar har excerperats. Sökningar på hota, höta och hötta 
samt hoota i korpusen genererade 993 belägg på hota med proximativ betyd-
else och infinitivfraskomplement till beläggsamlingen. Då är drygt 1500 
agentiva användningar av hota uteslutna, liksom ett fåtal belägg där infinitiv-
frasen har final innebörd, som till exempel (1). 

(1) /och han hootadhe them hardeligha, ath the icke skulle openbara honom. 
(1526 NT 1966 Mark 3:12)  

Hur de proximativa beläggen fördelar sig över tid redovisas i Tabell 1. 

Tabell 14. Antal belägg på proximativt hota med infinitivkomplement  
per 50-årsperiod 

Period Belägg 

1200–1650 0 

1651–1700 2 

1701–1750 0 

1751–1800 7 

1801–1850 32 

1851–1900 102 

1901–1950 101 

1951–2000 365 

2001–2008 384 

Som synes har hota med proximativ betydelse och infinitivkomplement 
aldrig varit högfrekvent, vilket gör att beläggskörden är genomgående liten. 
Så skiljer sig också hota från andra proximativa hjälpverb genom sina selek-
tionsrestriktioner: den underordnade aktionen måste uppfattas som skadlig, 
vilket begränsar hotas användningsområde avsevärt. 
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9.3 Infinitivfrasen och den grammatiska betydelsen 

9.3.1 Den proximativa betydelsens rötter 
I fornsvenskan fanns två former av verbet, dels hota, dels den omljudda 
formen höta. Enligt Hellquist (1980) kommer hota/höta/hötta av hot, som 
var förknippat med den äldre betydelsen ’stinga, stöta med något vasst’.  

Förmodligen har betydelseutvecklingen sedan gått från ’stöta, stinga’ via 
att ’signalera att stöt eller hugg är nära att komma’ till att ’uttrycka sin avsikt 
att utsätta någon för något skadligt’, för hota har sedan 1300-talet huvud-
sakligen använts i den betydelsen. Och däri finns också förutsättningarna för 
att inferera en proximativ betydelse: det man hotar med är en aktion som 
framställs som nära att inträffa, men det ligger också i hotets natur att den 
inte måste göra det – att hot verkställs ska den hotade kunna undvika genom 
att göra den som hotar till viljes. 

Troligen blev den proximativa betydelsen en standardinferens, och när 
den förekommer utan att förutsättningarna för agentiviteten och aktions-
betydelsen ’uttala hotet’ är med, dvs. utan animat subjekt, då framgår det att 
hota kan betyda att något skadligt är nära att inträffa. Den proximativa 
betydelsen framträder alltså först då hota konstrueras med inanimata subjekt, 
och korpusens första exempel på proximativ betydelse är från 1658. 

(2) Hanan å gyllande brand /springer inte meer om/ lookar halsen/ Lyder 
alzingen wind; men henger/ och hotar at falla; (1658 Stiernhielm 
Hercules s. 37) 

Hanan i detta exempel är en vindflöjel i form av en tupp på en takås, och 
alltså ingen levande varelse. Den utgör dock en bild av en levande varelse, 
och exemplet skulle därmed kunna fungera som övergångskontext för in-
animata subjekt. För den konstgjorda tuppen har inte förmågan att utföra 
någon hotaktion, utan innebörden i (2) måste vara att fallandet är nära före-
stående, och med andra ord uttrycker hota proximativ betydelse åt komple-
mentsaktionen.  

9.3.2 Infinitivfrasen 
Infinitivkomplementen till hota uppträder långt före den aspektuella betyd-
elsen. I de belägg med infinitivkomplement från 1300-, 1400- och 1500-talet 
som föregår det första tydligt proximativa belägget, fungerar hota som en 
egen aktion, tydligt separerad från den aktion som subjektet hotar med att 
utföra. 

(3) Tha doo swa mykit cristit folk j room at rømsca radh høtte at dræpa 
neronem: æn han vænde ey ather at dræpa (1350–1450 S. Pauls-sagan 
SFSS 7:1 s. 125) 

Det dog så mycket kristet folk i Rom at romerska rådet hotade att döda 
Nero om han inte slutade döda  
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(4) Hwilka reuelaciones for romara stadz inbyggiara waro läsna oc fram-
dragna, wptändos the, mz enne dödhelika affwndh, oc hat mote sancte 
birgitte, Aff hwario somlike aff them hotadho henne liffuandis bränna 
wilia, (1487–96 Birgitta Revelationes extravagantes SFSS 14:4 s. 57) 

När dessa uppenbarelser var lästa och framförda för romarna upptändes 
de av en dödlig avundsjuka och ett hat mot Sankta Birgitta, av vilket 
somliga av dem hotade att vilja bränna henne levande 

I (3) och (4) har hota otvetydigt betydelsen av en konkret, agentiv aktion, 
vilket gör satsen till en performativ talhandling. Människor uttalar hot och 
kontrollerar också den aktion de hotar med, vilket särskilt i (3) understryks 
av att hotet är explicit villkorat. 

Hota kunde också i fornsvenskan, liksom idag, användas med en finit att-
sats som komplement. Den konstruktionen förekommer sparsamt men kon-
tinuerligt genom korpusen. Även då fungerar hota performativt, och att-
satsen uttrycker det indirekta talet, d.v.s. hotelsen. 

(5) Sidhan diäwlin fan at thz kunde inkte hiälpa, tok han vppa sik manga 
handa grymma diwra liknilse rädhelica riwtande oc gapande som the 
skuldo han swälgha oc vilde han ther mz rädha, han kom stundom aat 
hanom mz draghno swärdhe oc hötte at han vilde han hugga om han ey 
ginstan vilde sik omwända, (ca 1440 Barlaam och Josaphat SFSS 28 
s. 97) 

När djävulen funnit att det inte hjälpte, antog han mångahanda 
djurskepnader, fasansfullt rytande och vrålande som om han skulle sluka 
honom och ville därigenom skrämma honom. Han kom ibland emot 
honom med draget svärd och hotade att han skulle hugga honom om han 
inte genast ville omvända sig  

Hota har alltså åtminstone sedan fornsvensk tid använts med objekt som haft 
aktionsbetydelse och formen av en infinitivfras eller en att-sats. Några 
aktionsnominal finns däremot inte belagda som objekt till hota (med undan-
tag för ett enda exempel från 1800-talet, som är på vers).15 Både infinitiv-
fraser och att-satser förekommer som komplement till hota långt innan den 
aspektuella betydelsen framträder. Detta till skillnad från de tidigare beskriv-
na aspektuella betydelsernas utveckling, där samtliga växte fram i samband 
med komplementens ökande aktionssemantik.  

9.3.3 Sammanfattning 
Hotas tidigast belagda betydelser är ’stöta, stinga’, men redan under forn-
svensk tid betydde det ’uttala ett hot om att skada någon’. Det är först när det 
förekommer utan något subjekt som kan utföra hotaktionen som betydelsen 
’den negativa aktionen är nära att inträffa’ blir uppenbar, och när den 

                          
15 Om tornen hota fall … (1807 Valerius Samlade Vitterhetsarbeten 1 1855 s. 49)  
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framträder vid mitten av 1600-talet har hota sedan länge förekommit med 
infinitivkomplement. Det går alltså inte att kartlägga hur hota började an-
vändas så, men det står klart att infinitivfrasen inte började användas som 
komplement till hota i samband med någon nyutvecklad proximativ betyd-
else. Infinitivfrasen måste alltså ha tillkommit på andra vägar. 

9.4 Infinitivfrasens egenskaper 

9.4.1 Ett hjälpverb tar inte vanligt objekt? 
Hotas nutida användningar går att betrakta som historiska skikt. Det agentiva 
hota används idag med ett flertal olika typer av objekt: infinitivfraser, att-
satser och personbeteckningar eller pronomen (hota ngn), och det är kon-
struktionsmönster som varit i bruk sedan fornsvenskan. Hota kan också kon-
strueras med med-adverbial, men inte heller idag används det med aktions-
nominal.  

Med proximativ betydelse används hota inte med någon annan typ av 
komplement än infinitivfras, men proximativ betydelse finns också hos hota 
i intransitiv konstruktion, med inanimat subjekt. 

(6)  Stum och bister hotar döden. (1848 Runeberg Fänriks ståls sägner s. 92) 

Det proximativa hota tar alltså bara infinitivfras som komplement, även om 
det också kan förekomma utan komplement alls. Även då är subjektets in-
animathet och den därav följande bristen på intention den avgörande kon-
textuella faktorn för proximativiteten. 

Hotas skiktningshistoria kan beskrivas som i Figur 12, men betydelse-
skillnaden mellan det första och det sista steget är tydlig på grund av agent-
ivitetseffekten: det performativa hota och det proximativa hota är naturligt-
vis historiskt besläktade, men nu betydelsemässigt klart åtskilda. Det mitt-
ersta steget är dock en konstruktion gjord på teoretiska grunder: det är tro-
ligt, men inte ställt utom allt rimligt tvivel, att infinitivfrasen har fungerat 
som objekt till det proximativa hota. 

 

Figur 12. Hotas skiktningshistoria 



 172 

9.4.2 Ej att? 
Hotas att-frekvens förändras inte i någon tydlig riktning över århundradena, 
utan förblir genomgående hög: mellan 70 och 100 %, vilket framgår av 
Tabell 15. 

Tabell 15. Hotas att-frekvens per 50-årsperiod 

Period Totalt antal belägg Antal med att Andel med att 

1651–1700 2 2 100 % 

1701–1750 0 0 – 

1751–1800 7 5 71 % 

1801–1850 32 31 97 % 

1851–1900 102 89 87 % 

1901–1950 101 79 78 % 

1951–2000 365 324 89 % 

2001–2008 384 323 84 % 

Resultatet avviker från de andra transitiva verben, som uppvisade en, stark-
are eller svagare, fallande tendens. Hotas att-frekvens verkar ha varit relativt 
stabil de senaste 300 åren, och även om den ökar och minskar något går det 
inte att skönja någon riktning i utvecklingen. 

9.4.3 Passivering med infinitivfrasen som subjekt? 
Hota passiveras inte med infinitivfrasen som subjekt. 

9.4.4 Sammanfattning 
Hota som agentivt, lexikalt verb har länge kombinerats med infinitivfras. 
Den proximativa betydelsen kan identifieras i ett belägg med inanimat 
subjekt från mitten av 1600-talet, och först då kan man börja betrakta kon-
struktionen som en potentiell hjälpverbskonstruktion. Det proximativa hota 
tar inte något nominalt objekt, och har aldrig gjort det. Det ger alltså inga 
ledtrådar till infinitivfrasens historia. Eftersom hota aldrig har passiverats 
med infinitivfrasen som subjekt så går det inte att säga om infinitivfrasen 
någonsin kunnat fungera som objekt till hota. Att-frekvensen förändras inte 
heller i någon tydlig riktning. 

9.5 Subjektsautonomi och satssammansmältning 

9.5.1 Utvecklingen av subjektsautonomi 
Som framgått är belägget med vindflöjeln som subjekt (2) också det första 
belägget med klart proximativ betydelse. En utvidgning av hotas selektions-
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restriktioner innebär därmed att det ska börja användas med animata subjekt 
och proximativ betydelse (jfr Kuteva 1999:271), och även om hota nästan 
alltid är agentivt med animata subjekt, så finns det ett fåtal fall av proxi-
mativt hota med mänskliga subjekt.  

(7) Dessa Björnsons epigoner, som hota att öfwerswämma oss, borde på 
något artigt sätt uppmanas att hålla sig hemma, men det kan icke någon 
Stockholms-tidning med anspråk på höflighet göra. (1874 Strindberg 
Norrköpings tidningar 19 mars s. 3) 

(8) Genom att vilja ha för mycket hotar mänskligheten att utsätta miljön för 
obotliga skador. (1995 Press 95 Språkbanken) 

Ett animat subjekt fungerar alltså med en proximativ tolkning, men kom-
plementsaktionerna är då av en typ som subjektet inte kan avse att sätta i 
verket eller använda till att hota med, eftersom varje enskild Björnsons epi-
gon i (7) knappast kan ha för avsikt att översvämma någon, liksom mänsk-
ligheten i (7) knappast har för avsikt att utsätta miljön för obotliga skador: 
det är bara en oönskad bieffekt av att vilja ha för mycket. Det innebär att det 
proximativa hota kan ta animata subjekt, om komplementsaktionen uppfattas 
som oavsiktlig.  

Samtidigt som beläggen med animata subjekt visar sig, kommer också 
belägg med icke-referentiellt det. 

(9) När de blommade och det hotade bli regnigt och kallt skyddade jag dem 
med tak af bastmattor, så att de voro oberoende af den oblida väderleken. 
(1888 Strindberg Blomstermålningar och djurstycken s. 130) 

(10) Och som det hotade bli kallt trafvade han på mattorna, och nu, dubbelt 
rädd om sin skatt, som skulle betala kalaset, tog han täcket ur sängen och 
lade ofvanpå alltsammans. (1888 Strindberg Skärkarlsliv s. 192–193)  

De tidiga beläggen med väder-det är alla av Strindberg, men hota förekom-
mer hos andra med expletivt det som subjekt i andra satstyper. 

(11) Det h[ota]r att bli allwar med grälet (1875 Cavallin Swensk-latinsk 
ordbok s. 821) 

(12) Och de som umgingos med missionsfolket inne i stan, på Lutherska  
missionshuset, visste berätta hur mycken röra som väckts där av 
anhängare till dessa och andra. Det hotade att bli ett oväsen över all 
anständighet, tyckte många. (1916 Månsson Rättfärdiggörelsen genom 
tron 1 s. 46) 

(13) Det som framförallt hotar att sätta p för dessa storstilade planer är fram-
förallt pengar. (2002 GP Språkbanken) 

Det proximativa hota är alltså subjektsautonomt i bemärkelsen att det inte 
behöver ha någon semantisk relation till sitt subjekt, och har varit det åtmin-
stone sedan slutet av 1800-talet. 
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9.5.2 Aktiv ≈ passiv som tecken på satssammansmältning 
Att det proximativa hota är subjektsautonomt bekräftas också av att aktiva 
och passiva satser betyder ungefär samma sak. 

(14) Men i en beledsagande katalogtext siar han också om att förstörelsen i 
framtiden hotar att accelereras av en eventuell bro. (1995 Press 95 
Språkbanken) 

Men i en beledsagande katalogtext siar han också om att en eventuell bro 
hotar att accelerera förstörelsen i framtiden (konstruerad motsvarighet) 

(15) Den gamla hansestaden Rostock hotar att kvävas av alla nya bilar. (1995 
Press 95 Språkbanken) 

Alla nya bilar hotar att kväva den gamla hansestaden Rostock . (konstru-
erad motsvarighet) 

Det tolkas här som att det proximativa hota och den underordnade verb-
frasen har reanalyserats och kan fungera som ett enda predikat, där de 
infinita verben utgör semantiska huvuden. Det första beläggen på denna sats-
typ kommer från Press 95, men dateringen är osäker, eftersom belägg-
samlingen bara innehåller totalt 244 belägg från tiden före 1950.  

9.6 Morfologi 
Den omljudda formen höta används parallellt med hota ända in på 1800-
talet, men inte med infinitivkomplement.16 Den blir också alltmer ovanlig 
och betydelsmässigt snävare i standardsvenskan. SAOL tar nu bara upp hötta 
i betydelsen ’göra en hotande gest med näven’. 

Den oomljudda formen hota som bär den proximativa betydelsen har 
sedan fornsvensk tid böjts hota, hotade, hotat. Hotas böjningsparadigm upp-
visar med andra ord inga tecken på att utveckla oregelbunden böjning. Det 
finns inga futurala belägg med det proximativa hota i beläggsamlingen, och 
det är svårt att konstruera ett.  

(16) *Taket ska/kommer att hota att ramla ned. (konstruerat exempel) 

Däremot förekommer det proximativa hota sporadiskt efter epistemiska 
hjälpverb. 

(17) […] hon märkte inte hur läpparna långsamt stelnade till, hur skinnet 
stramade kring käkbenen och ögonen sakta frös till is i sina gropar, 
ögonlocken fick skarpa kanter och tycktes hota att brista sönder. (1946 
Dagerman De dömdas ö s. 106) 

                          
16 Återfinns t.ex. hos Bellman Ser du inte kusken höter? (1790 Bellman Fredmans epistlar s. 
25) och Almqvist höta ej, förrän du kan slå till jorden! (1840 Almqvist Amalia Hillner I 
s. 157) 
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Böjningsparadigmet behålls därmed intakt, och till det bidrar också det fak-
tum att det agentiva hota används i alla former. 

9.7 Hotas historia: kortversionen  
Hota har en ovanlig utveckling, ovanlig såväl för svenska aspektuella hjälp-
verb som för hjälpverbiseringsteorin, eftersom det börjar användas med in-
finitivfraskomplement långt innan den grammatiska betydelsen uppstår. Den 
betydelsen framträder först på 1600-talet då en icke-agentiv användning ut-
vecklas, där aktionen ’att uttala hotet’ inte är en tolkningsmöjlighet. In-
animata subjekt är därför en förutsättning för att den proximativa betydelsen 
ska bli otvetydig, och därmed förändras hotas selektionsrestriktioner på ett 
annat sätt än de övriga hjälpverbskandidaternas, i och med att utvidgningen 
går från inanimata subjekt till att inkludera animata på 1800-talet, och unge-
fär samtidigt expletiva det-subjekt. Passiva satser som motsvarar aktiva i be-
tydelse uppträder i beläggsamlingen 1965, men det är osäkert hur väl det 
svarar mot den faktiska utvecklingen, eftersom beläggen är så få. 

Hota har skiktning, tydligast i form av det agentiva hota som fortfarande 
används i ett flertal konstruktioner, vilket också gör att även om det proxi-
mativa hota inte används i futurum så är böjningsparadigmet opåverkat. 
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10 Mönster och effekter  

[...] too perfect a body of data reminds one of the election results of some 
countries. (Dahl 1985:182)  

10.1 Mönster 

10.1.1 Hjälpverbisering som orientering med 5c 
Denna studie har gett en bild av den empiriska grammatikaliseringens för-
hållande till grammatikaliseringsteori som på ett övergripande plan mest lik-
nar en femteklass på orientering. Om man skulle sätta en gps på barnen i 5c 
och sedan betrakta det mönster som deras framfart skapade på kartan, så 
skulle deras individuella löpsträckor förhålla sig på samma sätt till banans 
optimala sträckning som de aspektuella hjälpverbens historier förhåller sig 
till den idealiserade linjen i hjälpverbiseringsteorin. Klassens skickligaste 
kartläsare skulle i likhet med bruka ligga nära den optimala sträckningen och 
ta alla kontroller i jämn takt, medan de andra skulle göra kortare eller längre 
avstickare, missa en del kontroller och ha annat för sig. Förmodligen skulle 
också en avvikare från klass 5b korsa banan, som tendera, och kanske 
springa en kortare del av den. 

Mönstret skulle bli oregelbundet, eftersom varje individ har gått sin helt 
unika väg, men på samma gång ge ett ordnat intryck, eftersom alla linjer 
ändå har hållit sig någotsånär i närheten av den teoretiskt förväntade linjen. 
Ungefär som på bilden i Figur 13. 

Alla metaforer har brister som pedagogiska verktyg, och orienterings-
metaforens problem är att den leder tankarna till en målinriktad utveckling. 
Femteklassare på orientering strävar – till skillnad från hjälpverb i språk-
historien – mot ett mål. Tanken med att likna grammatikalisering vid en 
femteklassorientering är givetvis inte att implicera någon målstyrning i 
språkutvecklingen, utan att åskådliggöra hur hjälpverbiseringsprocessen på en 
övergripande nivå är förutsägbar – men i varje enskilt fall helt oberäknelig. 
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Figur 13. Hjälpverbisering som orientering med 5c  
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10.1.2 Hjälpverbsegenskapernas historia 
Om, när och i vilken ordning hjälpverbsegenskaperna har uppstått hos de 
olika aspektuella hjälpverben framgår av Figur 14 på nästa uppslag. Figuren 
är en översikt över hjälpverbskandidaternas utveckling, där första belägg på 
hjälpverbsegenskaperna anges. Det är en sammanfattande representation av 
resultaten som ska underlätta överblick och översiktlig jämförelse mellan 
verben, men den ger inga exakta uppgifter. Sådana återfinns i de enskilda 
verbkapitlen. Notera också att tidslinjen är komprimerad under äldre tid, och 
utdragen under senare tid.  

Jag vill också betona att uppgifterna i figuren vilar på olika säker grund. 
Vissa förstabelägg ger relativt säkra dateringar, eftersom materialet har varit 
stort. Andra dateringar är ytterst osäkra, eftersom materialet varit tunt och 
verbet lågfrekvent, så att det periodvis är glest mellan beläggen. Det gäller 
även kurvorna över att-frekvenser: vissa 50-årsperioder baseras på enstaka 
belägg, andra på tusentals. Hur säker eller osäker varje uppgift är framgår 
även det av de enskilda verbkapitlen. 

Med dessa reservationer i bakhuvudet kan man ändå av figuren utläsa att 
den aspektuella betydelsens uppkomst vanligtvis föregår infinitivkomple-
menten. Aspektuella betydelser är aktionsrelaterade, och de uppstår också 
alla i samband med en komplementsaktion. Den vanligaste utvecklings-
gången är att källverbet har nominalfraser i sina komplement (med eller utan 
preposition före) och att aktionen då introduceras i nominal form, som 
aktionsnominal. När aktionen är etablerad som komplementsbetydelse kan 
den få en ny form: infinitivfrasen. Utvecklingen tycks alltså saxa sig fram 
via likheter i form och likheter i betydelse.  

Det uppenbara undantaget från mönstret ovan är hota, som används med 
aktionskomplement i form av en infinitivfras i många hundra år innan den 
aspektuella betydelsen framträder. Där var i stället de inanimata subjekten en 
väsentlig faktor för den aspektuella betydelsen.  

Många av de förändringar som här påvisas med hjälp av hjälpverbstest 
har i grunden semantiska förutsättningar. Det är semantiska förändringar hos 
hjälpverbskandidaten som medför att selektionsrestriktionerna på subjektet 
stegvis försvinner, så att hjälpverbskandidater som tidigare endast tagit ani-
mata subjekt kan börja ta inanimata, eller tvärtom, och därefter expletiva 
subjekt. Det är när hjälpverbskandidatens semantik har blivit så icke-aktio-
nell och grammatisk att den avser hela satsen som relationen till subjektet 
upphävs. Och att hjälpverbskandidaten saknar semantiska relationer till såväl 
satsens subjekt som satsens objekt är en av förutsättningarna för att passiva 
konstruktioner där hjälpverbet inte påverkar de semantiska rollerna ska 
kunna uppstå. Första belägg på aktiv ≈ passiv kommer också i de flesta fall 
efter de expletiva subjekten – ibland långt efteråt. Det kan ha ett samband 
med att fler egenskaper än hjälpverbskandidatens subjektsautonomi måste 
vara på plats för att dessa passiver ska kunna konstrueras; de infinita kom-
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plementsverben måste ju också kunna fungera som huvudverb. Något som 
inte framgår av figuren är att de passiva satserna ofta föregås av en period 
med belägg där komplementsverben till hjälpverbskandidaten är s-marker-
ade, men som inte kan klassificeras som rena passiver med agentföreställ-
ning. De har i stället funktioner som snarare kan klassificeras som mediala 
eller liknande, vilket i detta sammanhang kan förstås som en omfördelning 
och uppmjukning av den semantiska rollfördelningen. Först därefter brukar 
passiver som motsvarar aktiva satser dyka upp, där det nyblivna hjälpverbet 
inte påverkar den semantiska rollfördelningen hos argumenten och där 
huvudverben styr vilket led som realiseras som subjekt.  

Ett mönster som ligger på en nivå över Figur 14 och därför inte framgår 
av den, är cykliciteten i historien. Som påpekats i avhandlingen har pläga, 
lykta, begynna och fortfara med flera, använts med hjälpverbsfunktion en 
längre eller kortare tid. De har sedan fasats ut, medan de här studerade hjälp-
verbskandidaterna har tillkommit – eller i börjas fall återkommit. Detta mön-
ster kan ses som ett fall av Jespersens cykel (Jespersen 1917) eller den ling-
vistiska cykeln (van Gelderen 2009), där grammatiska former som fyller en 
viss funktion ersätts av andra grammatiska former som kommer till att fylla 
samma funktion. Cykeln som de aspektuella hjälpverben ingår i är dock för-
hållandevis kort: verb blir hjälpverb som används en period, för att sedan 
ersättas av ett annat verb som fått samma eller motsvarande hjälpverbsfunk-
tion. Som noterades i avsnitt 2.7 har inget hjälpverb vidareutvecklats till 
verbböjningsaffix i svenskan under historisk tid, även om preteritumsuffixet 
antas ha en hjälpverbshistoria bakom sig. Svenskan är ett VO-språk, vilket 
innebär att hjälpverben – om de affixerades – skulle bli böjningsprefix. 
Svenskan är, som bekant, ett språk med böjningssuffix. Och eftersom inga 
hjälpverb visar några tecken på att utvecklas till affix, förblir den utveckling 
som den internationella hjälpverbiseringsteorin ritat upp en teoretisk ram för 
att förstå hjälpverb, snarare än en realistisk beskrivning av den empiriska 
utvecklingen. Svenska hjälpverb brukar inte utvecklas till affix, men det ger 
ändå insikter att betrakta dem utifrån det hjälpverbiseringsteoretiska per-
spektivet.  
 
 



Figur 14. Hjälpverbsegenskapernas historia
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10.2 Effekter 

10.2.1 Hjälpverbstesten utifrån hjälpverbshistorien 
Hjälpverbstesten konstruerades för att påvisa hjälpverbsegenskaper synkront, 
och som framgått ger ett diakront perspektiv en ny syn på testen. För det för-
sta kan det vi uppfattar som hjälpverbsegenskaper vara resultat av historiska 
tillfälligheter, snarare än av hjälpverbisering. För det andra måste den gram-
matikaliseringstypiska skiktningen tas med i beräkningen, och huvudverbs-
egenskaper som försvinner eller blir kvar kan därmed inte betraktas på 
samma sätt som hjälpverbsegenskaper som kommer till. För det tredje har
hjälpverb också olika källkonstruktioner och betydelser, vilket gör att man 
inte kan förvänta sig exakt samma morfologiska egenskaper eller syntaktiska 
beteende av alla hjälpverb. 

10.2.1.1 Historiska tillfälligheter som kan se ut som hjälpverbs-
egenskaper 
I avsnitt 3.1.3 framgick att det inte är självklart vad som ska betraktas som 
en hjälpverbsegenskap, eftersom grupper av hjälpverb kan ha särskiljande 
drag som inte behöver vara konsekvenser av deras hjälpverbsfunktion, utan 
kan bero på tillfälliga historiska omständigheter. Detta innebär att det kan 
finnas en diskrepans mellan vilka egenskaper vi utifrån ett intuitivt likhets-
tänkande uppfattar som typiska för svenska hjälpverb, och vilka egenskaper 
vi vill räkna som hjälpverbsegenskaper utifrån vår uppfattning om vad hjälp-
verbsfunktion är.  

Att oregelbunden böjning kommit att uppfattas som hjälpverbstypiskt be-
ror på att flera modala hjälpverb i svenska och övriga germanska språk kom-
mer ur en verbgrupp med preterito-presentisk böjning. Kanske hade detta en 
gång med hjälpverbsfunktionen att göra, men inget av de svenska aspekt-
uella hjälpverben uppvisar några tendenser till preterito-presentisk böjning, 
eller annan oregelbundenhet. Tvärtom följer de samma mönster som skrift-
svenskan i sin helhet: de går mot ökad regelbundenhet och standardisering. 
Oregelbunden böjning tycks alltså inte ha haft med hjälpverbsfunktionen att 
göra de senaste århundradena, men möjligen med specifika historiska om-
ständligheter längre bak i tiden. Som test av hjälpverbsfunktion är det därför 
otillförlitligt, trots att det är en vanlig egenskap hos svenska hjälpverb. 

10.2.1.2 Skiktning och försvinnande huvudverbsegenskaper 
Det huvudsakliga problemet för testen av infinitivfrasens försvinnande ob-
jektsegenskaper är hur hjälpverbisering faktiskt går till. Eftersom hjälpverb-
isering innebär att nya användningar alltid uppstår utifrån redan etablerade, 
går utvecklingen steg för steg, från konstruktion till konstruktion. När man i 
grammatikaliseringsstudier skriver att egenskaper ”försvinner” eller ”går för-
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lorade” så ska det förstås som att de inte förs med till den nya användningen, 
dvs. att de ”försvinner” på vägen från den gamla etablerade användningen 
till den nya. Men om dessa tidigare etablerade konstruktioner fortsätter att 
användas – vilket de oftast gör – blir resultatet skiktning. Att skiktning finns, 
så att infinitivfrasen fortfarande kan användas med objektsfunktion, är därför 
snarare ett indicium på att hjälpverbisering har ägt rum än tvärtom.  

Detta innebär att det går en skiljelinje mellan å ena sidan test som ska visa 
att hjälpverbsegenskaper har uppstått, vilket säger något om hjälpverbs-
funktionen, och å andra sidan test som ska visa att hjälpverbets huvudverbs-
egenskaper har försvunnit, vilket säger något om skiktningen – men ingen-
ting om hjälpverbsfunktionen. Motivet till att dela upp testen så är att hjälp-
verbskriterier bör baseras på hjälpverbsfunktion, och inte på att hjälpverbets 
tidigare utvecklingssteg ska ha slutat användas. Hur skikten förhåller sig till 
hjälpverbsfunktionen är nämligen oförutsägbart. Flera av de äldre modala 
hjälpverben saknar till exempel huvudverbsskikt, vilket skulle kunna tolkas 
som ett samband mellan ålder och skiktning, och därmed också mellan 
grammatikaliseringsgrad och skiktning, men det sambandet är i så fall 
varken direkt eller enkelt. Bruka är yngre än börja, men börja har många fler 
bevarade skikt än bruka. Ett källverb kan sluta användas i vissa konstruk-
tioner, men det behöver inte alls vara de minst hjälpverbiga konstruktionerna 
(dvs. de som utgjorde de första länkarna i kedjan) som först upphör att 
användas. Det visar brukas skiktningshistoria. Skikten kan också finnas kvar 
och utvecklas parallellt med hjälpverbsskiktet i många hundra år, vilket 
börjas och slutas historier visar. Att ta skiktningen på allvar och dra kon-
sekvenserna av det innebär alltså att förkasta möjligheterna att anföra för-
lorad objektighet eller adverbialitet hos hjälpverbskandidaters infinitiv-
komplement som hjälpverbsegenskaper. 

Skiktning har också konsekvenser för det morfologiska test som kallas 
defekt böjning, vilket kan uppstå då huvudverbets böjning gått förlorad. 
Defekt böjning kan, till skillnad från oregelbunden böjning, ha en identi-
fierbar koppling till hjälpverbsfunktionen – men bara för de hjälpverb som, 
på grund av sin betydelse, endast används i vissa tempus. De kan av det 
skälet låta bli att utveckla vissa böjningsformer, och om andra användningar 
faller bort blir paradigmet defekt. Men om verbet fortfarande används i 
andra konstruktioner förblir böjningsparadigmet intakt, även om det hetero-
nyma hjälpverbet bara används i vissa tempus. Exempel på det är det habi-
tuella bruka och det proximativa hota. Hjälpverb vars betydelse används i 
alla tempus, som de fasala börja, fortsätta och sluta får givetvis inte heller 
defekt böjning, vilket knappast säger något om deras grammatikaliserings-
grad.  

Slutsatsen blir att det är adekvat att betrakta defekt böjning som en hjälp-
verbsegenskap, i den meningen att det kan vara en effekt av den gramma-
tiska betydelsen. Som test fungerar det dock inte, eftersom avsaknaden av 
defekt böjning inte tyder på motsatsen. 
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10.2.1.3 Olika källkonstruktioner och individuella historier 
Utöver skiktningen finns det, vilket inte minst Heine (1993) tidigare påpekat, 
ytterligare skäl att handskas försiktigt med de test som ska visa att en huvud-
verbsegenskap har försvunnit, och det är att den kanske aldrig har utgjort ett 
tidigare utvecklingssteg. Tendera har aldrig tagit objekt, och varken tendera, 
börja, fortsätta, sluta eller hota har någonsin kunnat passiveras med infini-
tivfrasen som subjekt. Att de inte kan det idag heller säger följaktligen 
ingenting om relationen mellan dem och deras infinitivkomplement. 

10.2.1.4 Det gåtfulla hjälpverbs-attet 
Att kan betraktas både som något som försvinner – attet, och något som 
kommer till – att-lösheten. Det förslag som presenterats här innebär att att 
fungerar som någon form av statistisk objekts- eller nominalitetsindikator, 
som borde minska i frekvens någorlunda i takt med att de infinita kom-
plementsverben allt oftare används med huvudverbsfunktion. Det antas dock 
inte finnas något ett-till-ett-förhållande mellan form och funktion. Idén 
innebär också att att-frekvensen skulle kunna uppvisa ett annat mönster hos 
hjälpverb med adverbiella källkonstruktioner, där infinitivkomplementet går 
från rektionsfunktion till huvudverbsfunktion. 

Problemet med hypotesen är att den varken går att bekräfta eller falsifiera 
så länge det inte finns något oberoende sätt att mäta i vilken grad en hjälp-
verbskandidats infinitivkomplement fungerar som objekt eller som huvud-
verb i varje enskild användning. Eftersom det inte går att få någon frekvens-
siffra på det går det inte heller att se hur det korrelerar med att-frekvensen. 
Och språkhistorien gör det än mer problematiskt att utvärdera hypotesen, för 
i och med att att har fått förändrad funktion är det inte säkert att äldre 
hjälpverbs att-löshet ska ges samma förklaring som de yngre hjälpverbens 
att-löshet. Att de yngre hjälpverbens att-löshet i högre eller lägre grad beror 
på analogi med de äldres, kan inte heller uteslutas. 

Det denna studie bidrar med är att bekräfta att att vanligtvis minskar och 
ibland försvinner då hjälpverbsanvändningar utvecklas utifrån verb med 
transitiva källkonstruktioner, vilket åskådliggörs i Figur 14. Den visar också 
att det är en hjälpverbsspecifik utveckling, eftersom att inte minskar gene-
rellt, vilket framgick av Figur 6. Det finns alltså starka indicier på att att-lös-
het är förknippat med hjälpverbsfunktionen och därmed med infinitivfrasens 
verbala eller nominala funktion, men exakt hur den kopplingen ser ut förblir 
oklart. 

10.2.1.5 Test som indikerar hjälpverbsfunktion  
Subjektsautonomins koppling till huvudverbets funktion som semantiskt 
huvud i frasen är uppenbar, och det är en egenskap som uppkommer, vilket 
gör att den borde kunna påvisas. Komplikationerna här består snarare i test-
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ens tillämpning, och att avgöra vilka icke-referentiella subjekt som alltid 
kräver subjektsautonomi. Här har väder-det bedömts som det säkraste testet, 
men även det har komplikationer, vilket framgick i 6.5.1. Egenskapen har en 
tydlig koppling till hjälpverbsfunktionens utveckling, även om själva testet 
inte alltid är lätt att tillämpa.  

Det test som här bedöms testa kärnan i hjälpverbsfunktionen är det som i 
Svenska Akademiens grammatik kallas aktiv ≈ passiv. Där prövas det in-
finita verbets semantiska relation till satsens argument. Den relationen får 
även syntaktiska effekter på så sätt att det blir det infinita verbets objekt som
realiseras som subjekt i den passiva satsen. Samtidigt visar testet att hjälp-
verbet inte relaterar till satsens argument som ett lexikalt verb, eftersom det i 
aktiv form accepterar ett subjekt med den semantiska rollen Patient, och 
eftersom dess komplement, infinitivfrasen, inte realiseras som subjekt. 
Denna satstyp anförs därför här som evidens för att en reanalys är genom-
förd. Att resultatet på detta test ytterst är beroende av hjälpverbets semantik 
framgår av tenderas beteende i 7.5.2. Här antas alltså testet ha den högsta 
validiteten, men det gör det inte mindre komplicerat att avgöra när en passiv 
sats betyder ”ungefär” detsamma som en passiv, vilket framgår av 6.5.2 och 
passim. 

 Trots sina tillämpningsproblem är ändå aktiv ≈ passiv-testet det test som 
mest direkt indikerar en hjälpverb–huvudverb-relation för subjektsautonoma 
hjälpverb, och därmed skulle det kunna användas som ett lackmustest för så-
dana hjälpverb. Vad effekterna då skulle bli diskuteras i nästa avsnitt. 

10.3 Vad ska kallas hjälpverb och varför? 
Hur hjälpverb får sina hjälpverbsegenskaper är en sak, om vi uppfattar dem 
som hjälpverb en annan. Den cykliska upprepningen av hjälpverbiserings-
processer har inneburit att det under historisk tid funnits flera olika hjälpverb 
som uttryckt aspektuella betydelser. Som framgick i 3.1.2 uppmärksamma-
des dessa inte alltid som hjälpverb, utan de aspektuella hjälpverben som 
grupp tillskrevs hjälpverbsstatus mycket sent. I Svenska Akademiens gram-
matik kallas de inte heller reservationslöst hjälpverb, utan aktionella verb 
eller hjälpverbsliknande verb. Deras – visserligen halvt genomförda – in-
korporering i hjälpverbskategorin har säkerligen ett samband med att aspekt 
och/eller aktionalitet uppmärksammats mer i svensk språkbeskrivning de 
senaste decennierna (t.ex. Andersson 1977, Platzack 1979, Christensen 1995, 
Norén 1996, senare också Kvist Darnell 2008). Grammatisk betydelse och 
konceptuell integration mellan hjälpverb och huvudverb med semantisk 
arbetsfördelning är, som framgick i 2.3, ett centralt inslag i den språkveten-
skapliga idén om vad som kännetecknar ett hjälpverb. Och tanken att aspekt-
betydelse ska uttryckas i en grammatisk form för att klassificeras som gram-
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matisk aspekt, och inte som aktionsart, aktionalitet eller lexikal aspekt, dis-
kuterades i kapitel 4. 

Dessa två idéer i kombination orsakar något av ett moment 22 i beskriv-
ningen av aspektuella hjälpverb. Om man antar att aspekt uttrycks av gram-
matiska former, och inte räknar de aspektuella hjälpverbskandidaterna som 
grammatiska former, dvs. hjälpverb, så blir följden att de inte uttrycker 
aspekt. Och utan aspektbetydelse kan de aspektuella hjälpverben inte gärna 
klassificeras som hjälpverb, eftersom den betydelse de uttrycker då inte är en 
grammatisk betydelse – vilket är ett centralt kriterium för ett hjälpverb. Med 
andra ord: aspektuella hjälpverb känner vi igen på att de uttrycker gramma-
tisk betydelse, som aspekt. Och att aspekt är en grammatisk betydelse 
framgår av det faktum att den kodas av grammatiska markörer, som hjälp-
verb. Denna obehagliga cirkel understryker behovet av en oberoende defini-
tion av grammatisk betydelse. Som framgick av 2.3 finns det karakteristiker 
av grammatisk betydelse som relationell, abstrakt och skelettartad, men 
mycket arbete återstår innan en grammatisk betydelse kan skiljas från en 
lexikal utifrån en definition. Det finns heller inga garantier för att vi inte har 
blinda fläckar kvar vad gäller grammatiska betydelser; det kan redan finnas 
eller komma att utvecklas ytterligare grammatiska betydelser i svenskan, 
som vi inte har på vår lista. Att uppdatera den med aspekt är bara just det: en 
uppdatering av listan. 

En bidragande orsak till att de aspektuella hjälpverben har kommit att 
klassificeras som hjälpverb eller hjälpverbsliknande är sannolikt också det 
mer systematiska testande av morfosyntaktiska hjälpverbsegenskaper som 
tillämpats under senare delen av 1900-talet. Grundidén om hjälpverb inne-
fattar inte bara grammatisk betydelse hos hjälpverbet och en semantisk 
arbetsfördelning mellan hjälpverbet och dess komplement, utan för att man 
ska vilja klassificera hjälpverbet som hjälpverb måste de semantiska egen-
skaperna ha effekten att hjälpverbskandidaten även syntaktiskt uppför sig på 
ett hjälpverbsmässigt sätt. Mer konkret innebär det att de två verben till-
sammans ska fungera som ett enda predikat, och aktiv ≈ passiv-testet är det 
av hjälpverbstesten som har den tydligaste och mest direkta kopplingen till 
den hjälpverbsfunktionen för subjektsautonoma hjälpverb. Om man ser en-
predikatsfunktionen som central för hjälpverbsidén är det svårt att förneka 
att hjälpverbskandidater som har distribution i den typen av passiv konstruk-
tionen faktiskt fungerar som hjälpverb. Därmed tycks den vara ett tillräckligt 
villkor för hjälpverbsstatus. 

Men detta test är naturligtvis inte heller utan komplikationer, utöver dem 
som tillämpningen och tolkningen av testet medför (se 6.5.2). För det första 
finns det en stor skillnad mellan att säga att börja fungerar som ett hjälp-
verb och att börja är ett hjälpverb, för som såväl tidigare forskning (se 2.5.2) 
som denna avhandlings empiriska undersökningar visar är skiktning vanligt. 
Det distributionen i denna typ av passiva satser visar är att hjälpverbs-
kandidaten fungerar som ett hjälpverb, men endast om den saknar skiktning 



 187

är det okomplicerat att säga att den är ett hjälpverb. Finns det synkron skikt-
ning så fungerar hjälpverbskandidatens heterosema varianter som verb, och 
huruvida hjälpverbskandidaten då klassificeras som hjälpverb beror helt på 
hur våra teorier om lexikon och grammatik ser ut, och hittills har tendensen 
att kräva frånvaro av skiktning varit stark. Denna avhandling anlägger ett 
diakront perspektiv på hjälpverbstest och skiktning, men synkrona beskriv-
ningar som står inför uppgiften att klassificera verb och hjälpverb, måste 
hantera den synkrona skiktningen med någon form av gränsdragning. 

En generell slutsats är att hjälpverbstest som är konstruerade för att in-
dikera hjälpverbsfunktion är bättre än hjälpverbstest som är konstruerade för 
att indikera huvudverbsfunktion. En komplikation, som dock gäller alla 
hjälpverbstest i lika hög grad, är att man testar det man kan testa. Essensen i 
hjälpverbsbegreppet vill jag beskriva som att hjälpverbet, i kraft av sin gram-
matiska betydelse, har förmågan att tillsammans med ett annat verb seman-
tiskt och syntaktiskt fungera som om de två vore ett. Men även om aktiv ≈ 
passiv-testet kräver den förmågan, så utgör resultatet inte funktionen i sig. 
Grundidén om vad ett hjälpverb är kan gälla universellt, men testen är alltid 
beroende av det språksystem de tillämpas inom. Det kan rent hypotetiskt ha 
funnits en tid då svenskan – eller snarare nordiskan – inte hade passiv. Då 
skulle aktiv ≈ passiv-testet inte ha varit tillämpbart, men det skulle fort-
farande kunna finnas hjälpverbskonstruktioner där två verb fungerade som 
ett predikat. Test och essens är inte samma sak, så även om subjekts-
orienterade hjälpverbskandidater som vilja, tänka och gitta inte klarar detta 
test kan det finns andra skäl att räkna dem till hjälpverben, som den seman-
tiska arbetsfördelningen och den nära förbindelsen mellan hjälpverbet och 
det infinita verbet. Många modala hjälpverbsbetydelser (de intentionella, 
potentiella och deontiska) implicerar subjektsorientering, och förekommer 
därmed inte i denna typ av passiva satser. Men kanske fungerar de och deras 
infinita komplementsverb på andra sätt som ett enda predikat, vilket gör att 
de uppfattas som hjälpverb, trots att de inte kan passera de enda test som här 
bedöms indikera utvecklad hjälpverbsfunktion. Därför bör aktiv ≈ passiv-
testet ses som ett tillräckligt, men inte nödvändigt, villkor för hjälpverbs-
status. 

Denna avhandling befäster alltså en elementär insikt: att aldrig så väl-
utvecklade hjälpverbstest inte mäter hjälpverbighet – men i bästa fall effekt-
erna av den. Hjälpverbisering framstår som en regelbundet mönsterbildande 
process med oförutsägbara detaljer. Det är därför föga förvånande att man 
har framhållit hjälpverbiseringsprocessen som en tungt bidragande orsak till 
hjälpverbskategorins oklara gränser. Denna studie visar dock att mycket 
oklarhet kommer sig av att skiktningsfenomen har påverkat utformningen av 
hjälpverbskategorin, och den argumenterar för att hjälpverbskategorin endast 
bör baseras på egenskaper som kan kopplas till hjälpverbens funktion. 
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Summary 

This thesis is about auxiliation in Swedish. It describes how the auxiliary 
features of six contemporary aspectual auxiliaries evolve, all with infinitive 
complements. The auxiliation processes of these auxiliaries are described as 
they appear in a corpora of historical texts from the 11th century to the 21st. 

Most of these aspectual auxiliaries began to be used as such during the 
15th century or later, which means there are historical records of their 
development. Consequently, early examples of these auxiliaries in the 
making are often represented in the corpora. That sets them apart from the 
modal and temporal auxiliaries in Swedish, most of which have functioned 
as auxiliaries since prehistoric times so that the absence of written records 
has made reconstruction work necessary. 

The aspectual auxiliaries covered in this book are listed below. 

 Bruka ‘use to’ codes habituality. 
 Tendera ‘tend to’ chiefly codes habituality, but on occasion also 

proximativity. 
 Börja ‘begin’ functions as an ingressive marker. 
 Fortsätta ‘continue’ functions as a marker of continuous aspect. 
 Sluta ‘stop’ functions as an egressive marker. 
 Hota ‘threaten’ codes proximativity. 

Except for the older börja, all the auxiliaries mentioned above have de-
veloped auxiliary features during the 15th century or later. That has made this 
enterprise a study of the early stages of auxiliation, and thereby positioned it 
in the border regions between the verb category and the auxiliary category. 
The latter is notoriously difficult to pin down, since Swedish auxiliaries 
function to a large extent as verbs in many ways, but semantically are more 
similar to verbal affixes than verbs. The attempts to draw a demarcation line 
between the two categories has resulted in a number of tests, designed to 
reveal what has been understood as auxiliary features. It has commonly been 
supposed that these features have evolved during the grammaticalization 
process.  

The tests constitute the method of the investigation, as I apply them on 
the historical data in order to find out if, when and how the auxiliaries 
developed these putatively auxiliary features. It comes as no surprise, how-
ever, that syntactic tests sometimes generate contradictory or puzzling 
results. As do tests of auxiliariness. The most interesting question is why this 
is the case and that question can to some extent be answered within the 
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framework of grammaticalization. Decades of auxiliation research has 
painted an ever clearer picture of the auxiliation process and increasingly 
emphasized the individuality of each auxiliary. It is crucial that the gene-
ralizations of grammaticalization theory are really understood as genera-
lizations, since every auxiliary has its own unique history. And thus, they 
can be expected to react differently to the general tests of auxiliariness.  

The inquiry into how auxiliaries come to be feeds into a larger debate, 
which ultimately concerns the question “What is an auxiliary?” Obviously, 
this study provides no final answer to the question, but the description of the 
development of auxiliary properties and how they relate to auxiliary tests 
does offer new and interesting ways to approach the issue. 

The aims of the thesis have thus been threefold: to describe the auxiliation 
process of the six auxiliaries mentioned above as evidenced in the corpora of 
historical texts, to update the tests of auxiliary properties and finally to 
contribute to the theoretical discussion of the definitions and ways of identi-
fying auxiliaries. 

Chapter 2 presents a research survey, covering research on auxiliation 
from several different viewpoints. It starts with “the amphibian nature of 
auxiliaries”, as Heine (1993) aptly puts it and the concept of layering, which 
is central to the line of argument. Since grammaticalization is a type of 
linguistic change that proceeds through innovations, it does not necessarily 
imply loss. A construction may be used in a certain way that makes certain 
new uses possible. If those possibilities are exploited by language users and 
the result is a new, slightly more auxiliary-like, construction, that change in 
no way implies loss of the old construction. On the contrary, the most 
common order of things seems to be that the verb/auxiliary is used in two, 
three or more constructions simultaneously. These uses are called layers and 
the phenomenon layering, after Hopper & Traugott (1993) and Bybee (1994) 
Consequently, auxiliation is not to be seen in terms of a changing unit travel-
ling through time, but as a sequence of fairly predictable innovations, some-
times accompanied by completely unpredictable losses. At any given time, 
all or some of the historical layers may be in use, creating the regular amphi-
bian pattern of a verbal form functioning both as an auxiliary and as a main 
verb. 

 This has consequences for some of the tests of auxiliary properties, 
which test the absence of main verb properties, rather than the existence of 
auxiliary properties. An important theme running through the book is there-
fore to establish whether each test indicates that auxiliary features have 
evolved, or whether they indicate that main verb properties have been lost, 
or never existed at all. This is undertaken in order to update the tests on the 
basis of the increased knowledge on auxiliation.  

The remaining part of chapter 2 is divided into two parts: semantic and 
morphosyntactic properties. Common concepts of grammaticalization theo-
ry, like universal paths, bleaching, reanalysis and chains are introduced. The 
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semantic aspects of auxiliary constructions are conceived of as a division of 
labour between the two verbs, where the auxiliary expresses grammatical 
meaning and the lexical verb lexical meaning. The main problem with this 
view is that we lack a definition of grammatical meaning that will hold 
water. Grammatical meanings tend to be the meanings expressed by gram-
matical forms, which we recognize by their ability to express grammatical 
meaning. Despite the circularity of this line of reasoning, it is assumed as a 
working description of the semantics of auxiliary constructions. 

The Swedish auxiliary constructions are analysed as having three kinds of 
heads, after Andersen (2006). The auxiliary constitutes the morphological 
head, since it carries the inflectional verbal morphology of tense. The 
auxiliary is also the syntactic head, since it is judged to be superordinate to 
the infinitive and head of the verbal phrase. The main verb is the semantic 
head, since it bears the semantic relations to the arguments and determines 
their semantic roles. The function of semantic head is the only head function 
that changes host in the auxiliation process. 

The auxiliation process is often said to involve clause fusion, a statement 
that needs some explanation to pass as true, since empirically there is hardly 
ever a question of two full clauses becoming one single clause. In the case of 
auxiliaries with infinitive complements, they regularly start off with nominal 
complements licensing action nominals, which make the use of infinitive 
objects possible, which in turn facilitate the use of non-finite main verb 
phrases. The matrix clause is obviously a solid full clause from the very 
beginning to the end, but the complement can be seen as a kind of clause too 
when it is made up by an action nominal or an infinitive, with non-realized 
arguments. In the auxiliation process, the two verbs end up sharing their 
arguments in one clause with two verb forms, which is the reason for 
describing the process as clause fusion. 

The essence of auxiliariness, is here conceived as the auxiliary’s ability to 
function, together with a non-finite verb, as one predicate, with common 
arguments. That said, proving that such is the case in a particular instance is 
no trivial matter. And that is the raison d’être of the auxiliary tests. 

Chapter 3 deals with the conception of auxiliaries as a prototype category, 
mainly from a historical perspective. It discusses traditional criteria for 
identifying auxiliaries from three different angles. Firstly it looks into the 
assumptions behind linguistic categorization and its uses, taking into account 
that the category of auxiliaries may be shaped by the linguist’s need for it, so 
that the category in order to be operational might have to adopt some traits 
of stipulation, while the definitions of auxiliary categories based on what– 
judging by data – we believe to be in language users’ heads, in general turn 
out to have fuzzier contours.  

The second angle is that of the grammatical history of ideas, which shows 
that we have a long tradition of listing auxiliaries, but a very short tradition 
of doing so on the basis of explicitly expressed criteria. The implicit criteria 
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for putting an auxiliary on the list seems to have been some kind of non-
finite complement in combination with a correspondence to an inflectional 
verbal category in older Swedish. Modal, temporal and passive auxiliaries 
have a long history in Swedish grammar and all had parallel inflectional 
categories. Aspect however, has never been an inflectional category in Swe-
dish. Nor was it recognized as a grammatical meaning in Swedish until the 
late 20th century, even though equivalents to the contemporary auxiliaries 
studied in this book have been around throughout historic time. 

The third angle is the explicit criteria, that is the tests of auxiliary fea-
tures. They were designed by linguists working on the English auxiliaries 
and adapted for the Swedish ones by Sundman (1983, 1987) and Teleman 
(1993). The Swedish tests mainly test argument relations, but morphological 
traits and lack of lexical semantics are also included. These tests are applied 
in the Swedish Academy grammar and the overall result of their application 
is a prototype auxiliary category.  

Since the contemporary category of Swedish auxiliaries is now conceived 
of as a prototype category, some basic and relevant features of prototype 
research are presented. This focuses on how the category is structured in 
terms of degrees of membership, goodness of exemplars and the much 
debated fuzziness of its borders. These issues also surface in a discussion 
between Aarts (2004, 2007) and Croft (2007), which is cited in the chapter. 
The main conclusion drawn from it is that distributional tests for auxiliari-
ness must be anchored in an analysis of their key functions to be valid. That 
is, we must be able to explain why and in what way the distribution in a 
certain construction indicates auxiliariness.  

The often stated relationship between grammaticalization and the fuzzi-
ness of the border of the auxiliary category is discussed with reference to the 
discussion of Aarts and Croft, as well as to the work of Traugott & Trous-
dale (2010) and it ends up with the conclusion that grammaticalization can-
not possibly be held accountable for all the gradience found. The main argu-
ment supporting that conclusion is the fact that the major categories are 
created by other means than grammaticalization, and since they also have 
fuzzy borders, fuzziness seems to be the natural state of all borders dividing 
the parts of speech. Therefore, grammaticalization studies might be able to 
explain some gradience phenomena, but by no means all of them. 

Chapter 4 renders some of the long and lively debate on aspect and/or 
aktionsart (or any equivalent pairs of terms). It comes to the conclusion that 
even though aspect and aktionsart cannot be completely disentangled, there 
is a difference in that some non-deictic temporal meanings are more often 
grammaticalized than others crosslinguistically. This has led many to assume 
that aspect is expressed by grammatical forms, while aktionsart is expressed 
by lexical forms. Considering the fact that the distinction is not completely 
tenable – as is no other known distinction – there is no way to determine de-
cisively whether Swedish has a category of aspect or not. Some meanings 
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frequently described as aspectual meanings (habitual, ingressive, continua-
tive, egressive and proximative meanings) are however coded by the auxili-
aries studied here. Clearly, whether the aspectual auxiliaries in Swedish are 
grammaticalized enough for all to say that they are grammaticalized forms 
and thereby aspectual, is not solely an empirical question. Nevertheless, I 
base my analysis of them as aspectual auxiliaries on the assumption that they 
are grammaticalized forms, expressing aspectual meaning, and that assump-
tion is based on empirical as well as theoretical ground.  

Chapter 5 presents the corpora. It comprises texts from the 11th to the 21st 
century and consists of several millions of words. However, it is unbalanced 
chronologically and with respect to genre. The bulk of the texts are from the 
19th, 20th and 21st centuries. Therefore, the numbers in the tables are exclu-
sively intended to display the empirical base for the descriptions of auxili-
ation and so must not be used to draw conclusions on the overall frequency 
of the auxiliaries. The corpora contained 25,106 instances of the auxiliary 
forms with infinitive complements, which are presented in table 1 on page 
78.  

Chapter 6 mixes empirical results and methodological issues. It discusses 
the auxiliary tests in relation to the history of bruka. The tests designed to 
reveal the nominal features of the infinitive complement are regarded as in-
dicators of layering. The infinitive marker att is found to be an indicator of 
nominality, or argumentative status, in modern Swedish. It is however per-
ceived as a more complex sign that has changed functions and therefore it 
cannot purely be described as a layering phenomenon.  

Occurrences in raising constructions are taken as indicators of auxiliary 
function, since they show that the putative auxiliary bears no relation to the 
subject. A passive raising construction is judged to be the most significant 
indicator of auxiliariness, since it is a construction in which the infinitive 
obviously functions as the semantic head as it bears the relationship to the 
arguments and is able to provide the object of an active clause, judged by the 
fact that it is promoted to subject in the passive equivalent. 

Chapter 7, 8 and 9 are all empirical chapters, telling the individual auxili-
ation stories of tendera, börja, fortsätta, sluta och hota. None of them devi-
ate substantially from the semantic paths established by previous research, 
despite the fact that the phasal auxiliaries do not fit into the more specific 
pattern drawn by Brinton (1988) for Germanic aspectualizers. That pattern 
predicts that grammatical forms expressing aspectual meanings should come 
from expressions of movement into or out of a situation, a prediction which 
is simply not borne out by the Swedish phasal auxiliaries. That said, on a 
higher level of abstraction, their stories agree with the main argument of the 
localist theory, that spatial relations are easily transposed to temporal rela-
tions.  

Tendera with an infinitive complement is the only auxiliary with an 
adverbial construction as its source. All the others have transitive source 
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constructions. All except hota seem to have action nominals as an early 
condition for the further development of the infinitive, even though it must 
be pointed out that the empirical foundations for that statement differ greatly 
from auxiliary to auxiliary.  

The changes during the process seem to be made possible by similarities 
in form (a nominal complement makes an action nominal complement pos-
sible, an infinitive complement makes a main verb complement possible) or 
similarities in meaning (an action nominal makes an infinitive complement 
possible). Some auxiliaries lose layers. Bruka loses the two layers in be-
tween the source construction and the auxiliary construction, making the gap 
between the two uses very noticeable. The phasal auxiliaries have mainly 
lost their early transitive meanings and constructions. The stories thus 
confirm the statement made by Traugott & Dasher (2002), that the develop-
ment of new meanings and constructions is predictable to a certain extent. 
Predictable in the sense that given a meaning or a construction, we can often 
predict some developments that would be possible and many more that 
would be impossible. Loss however, is unknown territory. It is simply un-
predictable. 

All the auxiliaries studied have developed raising verb abilities, which is 
indicated by the fact that they take expletive subjects. They all occur in the 
passive raising construction, here identified as the one with the clearest link 
to auxiliary function.  

The infinitive marker att remains bewildering. It shows a tendency to 
decrease or even disappear as auxiliation proceeds, but there is no straight-
forward way to explain that tendency. The best attempt so far is probably the 
analysis of att as a marker of nominality that decreases in frequency if the 
infinitive complement is more frequently used as a main verb phrase and less 
frequently as a direct object.  

Irregular morphology or deficient inflectional paradigms have been 
viewed as signs of auxiliariness, even though the relation to auxiliary func-
tion has never been explained. This study suggests that some auxiliaries are 
not used in all tenses, which might lead to deficient paradigms if the main 
verb layers are lost. However, other auxiliaries are used in all forms. A de-
ficient paradigm could therefore be a possible indication of auxiliary use, but 
a complete paradigm is not an indication of the contrary. No connection 
between irregular morphology and auxiliary function could be found. The 
auxiliaries studied seem on the contrary to be used in a more regular way, in 
accordance with the standardization of the Swedish language.  

The final chapter 10 summarizes these findings and discusses patterns and 
implications. One point made is that auxiliation theory conflates many dif-
ferent individual histories into one abstract path of expected development. A 
reasonable way to use this kind of theory is to assume that most auxiliaries 
involved in auxiliation stay fairly close to that path, but that none follow it 
exactly.  
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Auxiliation theory understands auxiliaries as entities created from lexical 
verbs by innovative processes. It also emphasizes their functional similarity 
to some clitics and inflectional verbal affixes and the fact that many such 
affixes have been created from auxiliaries. An important finding of earlier 
research on Swedish auxiliaries is that this hardly ever happens in Swedish, 
at least not during historic time. The past tense suffix is likely to have a 
history of auxiliation and affixation, but that happened so long ago that it is 
not open to empirical inquiry. So, Swedish auxiliaries do not give rise to 
inflectional affixes abundantly, if ever. Viewing them from the perspective 
of grammaticalization theory, as entities located between lexical verbs and 
inflectional affixes, still does bring certain advantages, since it explains why 
they have verbal form and inflectional function, with a mixture of properties 
from each camp. 

The implications of this study for the tests of auxiliary properties can be 
summarized in the following manner. The fact that layering is to be expected 
means that the testing for lost main verb properties, like the ability to take 
nominal complements, is dubious. From a diachronic perspective, that can 
only be interpreted in terms of layering, and the fact that a candidate takes a 
nominal complement tells us that a construction of an earlier layer is still 
being used, but nothing about auxiliary function. Tests that indicate auxiliary 
function, like the passive raising construction, can still not be used to de-
termine what an auxiliary is, since there most probably are auxiliaries that do 
not share the raising feature, but might still fuse with a main verb to function 
as one predicate. Passing these tests is considered to offer sufficient, but not 
necessary, criteria for membership in the category of auxiliaries. 

So the thesis corroborates an old insight: that however well designed 
auxiliary tests do not detect auxiliariness, but at best its effects. Auxiliation 
seems to follow a roughly predictable pattern with unpredictable details. It 
therefore comes as no surprise that the auxiliation process has been held 
accountable for much of the fuzziness of the category of auxiliaries. But as 
this study has shown, a great deal of confusion stems from the fact that lay-
ering phenomena have been allowed to influence the conception of the 
category of auxiliaries, and the line of argument is that the criteria for mem-
bership exclusively and explicitly should be related to auxiliary function. 
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