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Förord

Min avhandling är färdig och därmed är också min tid som doktorand över.
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Mitt utan jämförelse största tack går till mina fenomenala handledare,
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mig i varje del av forskarutbildningen. Under de sista hektiska veckorna har
jag fått se prov på Ullas och Davids enorma arbetskapacitet då de båda på
kort tid gått igenom hela avhandlingsmanuset, kapitel för kapitel. Stort tack
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fornsvenska infinitivfraser med mig. Jag vill även tacka Jonathan Adams
som språkgranskade mitt abstract och Alan Crozier och Dianne Jonas för
hjälp med den engelska sammanfattningen. Tack också till Maria Bylin som
alltid haft ett uppmuntrande ord att säga.
Institutionen för nordiska språk har varit en trevlig och inspirerande arbetsplats och jag vill rikta ett gemensamt tack till alla som är och som har
varit verksamma vid institutionen under de senaste åren. Tillsammans med
Ulla Börestam har jag ofta och länge tagit paus från avhandlingsskrivandet
för att prata om hundar och, inte minst, om det underbara livet som hundsambo. Jag har lovat Ulla att inte glömma bort att tacka min egen hund i
detta förord, så tack, Rufus, för din villkorslösa kärlek, dina glada skutt och
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Jag vill också rikta ett stort tack till alla mina nuvarande och tidigare doktorandkolleger. Särskilt vill jag tacka Alva Dahl och Alessandro Palumbo
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trevligt sällskap av mina två slutspurtskolleger, Jannie Teinler och Anna
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slutfasarbeten. Tack för sällskapet och för alla skratt!
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1 Inledning

Språket varierar och förändras på alla nivåer. En betydande del av den syntaxhistoriska forskning som bedrivits på svensk botten har emellertid utgått
från satsen och egenskaper kopplade till den. Som klassiska problem inom
nordistiken framstår exempelvis framväxten av den speciella bisatsordföljden (se t.ex. Wenning 1930, Pettersson 1988, Falk 1993, Håkansson 2011)
och frågan om subjektslösa satser i svenskans historia (se t.ex. Falk 1993,
Håkansson 2008). I betydligt mindre utsträckning har satsens infinita motsvarigheter behandlats ur ett historiskt perspektiv. Detta kan förefalla underligt eftersom infinitivfraser är mycket vanliga och dessutom rönt ett tämligen
stort intresse inom den synkrona nordistiken, ofta med ett jämförande nordiskt perspektiv (se t.ex. Platzack 1986, Thráinsson 1993, Christensen 2007).
Med tanke på hur bisatsens struktur har förändrats genom svenskans
historia är det snarast förväntat att även de underordnade satsernas infinita
motsvarigheter har gjort det. Bland annat genom den forskning som trots allt
bedrivits (t.ex. Falk 2010a, 2010b) vet vi också att så är fallet. I fornsvenskan tycks t.ex. infinitivmärket saknas i en rad kontexter där det krävs i nusvenskan. Även ordföljden verkar ha förändrats på olika sätt. Medan det nusvenska infinitivmärket att alltid måste komma först i en infinitivfras, var det
i fornsvenskan möjligt att placera led framför infinitivmärket (Falk 2010b).
Omvänt tycks det ha varit mycket ovanligt i fornsvenskan att led placeras
mellan infinitivmärket och infinitiven, vilket är vanligt förekommande i nusvenska infinitivfraser (Falk 2010a). Dessa och andra egenheter i infinitivfrasernas grammatik är ofullständigt utredda.
I den här avhandlingen presenteras resultaten från en undersökning av
satsekvivalenta infinitivfraser ur såväl ett synkront som diakront perspektiv,
med särskilt fokus på språkhistoriska förhållanden. I detta inledande kapitel
kommer jag nedan att först beskriva olika typer av infinitivfraser och identifiera vilka som är att betrakta som satsekvivalenta. Därpå följer ett kort avsnitt om särskilda förhållanden beträffande fornsvenska infinitivfraser och
ett om det teoretiska ramverket. Därefter preciseras syftet med avhandlingen,
varpå följer ett avsnitt om materialet och till sist ett som redogör för avhandlingens disposition.
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1.1 Olika typer av infinitivfraser
I detta sammanhang räknar jag med att man kan urskilja tre övergripande
typer av infinitivfraser: hjälpverbsinfinitiver, kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver, se (1.1a–c) nedan. Som hjälpverbsinfinitiver räknas endast sådana
infinitivfraser som utgör komplement till hjälpverb. Kontrollinfinitiver kan
fungera i många olika syntaktiska funktioner och utmärks av att de inleds
eller kan inledas av infinitivmärket att. Benämningen på konstruktionen har
att göra med att infinitiven kan förknippas med ett implicit subjekt som
”kontrolleras” av, dvs. tolkas genom, ett kontextuellt identifierbart led, t.ex. i
matrissatsen. Med nexusinfinitiver avses här vad som ofta benämns objekt
(eller subjekt) med infinitiv (t.ex. i Andersson 1993:99 f.). För enkelhetens
skull använder jag här termen nexusinfinitiv, delvis i strid mot Svenska
Akademiens grammatik, hädanefter SAG, (1: 201), där termen inte omfattar
infinitivens predikationsbas (objektet/subjektet).
(1.1)

a. Vi måste resa till Rom igen.
b. Jag lovar att läsa boken.
c. De såg henne springa iväg.

(hjälpverbsinfinitiv)
(kontrollinfinitiv)
(nexusinfinitiv)

Avhandlingen handlar i första hand om kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver, vilka, till skillnad från hjälpverbsinfinitiverna, kan uppfattas som satsekvivalenta fraser, dvs. som en sorts infinita motsvarigheter till bisatser.1
Nedan redogör jag närmare för de respektive typernas utmärkande drag och
hur de skiljer sig åt samt på vilka sätt de satsekvivalenta typerna liknar och
skiljer sig från bisatser.
Komplementet till ett prototypiskt hjälpverb saknar infinitivmärke och
kan (normalt) inte ersättas med annan frastyp, se (1.2a–b). Kontrollinfinitiver å andra sidan inleds eller kan inledas av infinitivmärket att och kan ofta
ersättas med en annan frastyp, se (1.3a–b).
(1.2)

a. Vi måste (*att) resa till Rom igen.
b. *Vi måste Roms alla ruiner.

(1.3)

a. Jag älskar *(att) resa!
b. Jag älskar Roms alla ruiner!

1

Beskrivningen av infinitivfraser i SAG (3:564 f.) utgår ifrån en annan indelning än min,
nämligen i infinitivfraser som väsentligen delar sina funktioner med nominalfrasen och infinitivfraser i andra funktioner. Eftersom hjälpverbsinfinitiverna enligt SAG fungerar såsom
objekt till sina respektive hjälpverb, förs de till den förra gruppen och jämställs i viss mening
med de satsekvivalenta kontrollinfinitiverna när dessa fungerar som objekt efter huvudverb.
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Medan huvudverb, vilka ibland tar kontrollinfinitiver som komplement (jfr
1.3), framför allt har lexikal betydelse, kännetecknas ett hjälpverb av att i
huvudsak ”hjälpa” ett (infinit) huvudverb att uttrycka vissa grammatiska
betydelser som verbet på egen hand inte kan uttrycka, t.ex. modus, tempus
och aspekt. Man kan därför säga att hjälpverbet modifierar sitt komplements
grammatiska betydelse, men utan att bidra med lexikal egenbetydelse. På så
vis utgör hjälpverbet tillsammans med sitt infinita komplement en betydelseenhet som fungerar som predikatsled i satser. Hjälpverb kan delas upp i mer
specifika semantiska grupper med avseende på den grammatiska modifikation som de uttrycker. I SAG (2:536) räknar man med temporala, passivbildande, modala, aspektuella och kausativa hjälpverb.2
Ett hjälpverb bildar således tillsammans med sitt infinita verbkomplement
en enhet som ger uttryck för en gemensam aktion, medan ett huvudverb med
ett kontrollinfinitivkomplement ger uttryck för två aktioner och två skilda
lexikala betydelser. Jämför (1.4a–b).
(1.4)

a. Jag ska läsa dina texter.
b. Jag älskar att läsa dina texter.

Förutom beträffande infinitivmärket skiljer sig de båda exemplen genom att
älska har en tydlig egenbetydelse, medan hjälpverbet ska i första hand fungerar som en temporal markör som här indikerar futurum. Ska kan alltså
identifieras som ett temporalt hjälpverb, medan älska är ett huvudverb.
Gränsen mellan vad som ska betraktas som ett hjälpverb och vad som ska
betraktas som ett huvudverb är dock långt ifrån entydigt dragen i och med
SAG:s indelning eller definition av hjälpverb (jfr också diskussion i Teleman
1994). För att skilja mellan de båda verbkategorierna använder man sig i
SAG av en samling test som ska pröva ett verbs hjälpverbsegenskaper (se
SAG 2:537). Verben i fråga placerar sig sedan på en skala från ”mest hjälpverbsaktig” till ”minst hjälpverbsaktig”. Resultatet blir förstås att det blir
svårare att urskilja en grupp hjälpverb och en annan (större) grupp huvudverb. Snarast blir det fråga om mer eller mindre typiska hjälpverb, och
många verb befinner sig någonstans på skalan däremellan. För en utvärdering av SAG:s hjälpverbstest i relation till aspektuella hjälpverb i svenskans
historia, se Bylin 2013.
Som framhölls ovan uppvisar vissa infinitivfraser likheter med bisatser
(se även SAG 3:562). De satsekvivalenta infinitivfraserna kan t.ex. ta negationer och satsadverbial. Detta gäller inte för hjälpverbsinfinitiver. Som
framgår av (1.5) är det möjligt att negera såväl det finita som det infinita
2

Observera dock att man i SAG inte använder sig av termen aspektuell utan istället talar om
aktionella hjälpverb med samma innebörd som den som här avses. Jag använder mig här av
termen aspektuell, som är den generellt vedertagna termen i den lingvistiska litteraturen. För
en diskussion av termerna aktionell och aspektuell, se vidare Bylin 2013:67–68.
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verbet i en kontrollinfinitiv. Som framgår av (1.6) kan man bara negera hela
predikatsledet om det består av hjälpverb och infinitiv. Det är inte möjligt att
negera enbart hjälpverbet eller enbart infinitiven.
(1.5)

a. Jag lovar inte att läsa boken.
b. Jag lovar att inte läsa boken.

(inte negerar lova)
(inte negerar läsa)

(1.6)

Jag ska inte läsa boken.

(inte negerar ska läsa)

Ytterligare en sak som skiljer hjälpverbsinfintiver från andra infinitivfraser
är att de förra aldrig kan omformuleras med bisatser, medan detta under
vissa förutsättningar är möjligt när det gäller de senare. Jämför (1.7) och
(1.8) nedan.
(1.7)

a. Jag lovar att läsa boken.
b. Jag lovar att jag ska läsa boken.

(1.8)

a. Jag ska läsa boken.
b. *Jag ska att jag läser boken.

Vid sidan av kontrollinfinitiverna fungerar även nexusinfinitiver som satsekvivalenta fraser i sådana avseenden som nämnts ovan. Men sinsemellan
skiljer sig kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver på olika punkter. En skillnad är att nexusinfinitiver aldrig konstrueras med infinitivmärke, medan det
alltid är möjligt, ibland obligatoriskt, att inleda en kontrollinfinitiv med att,
jfr (1.9a–b).
(1.9)

a. Jag anser honom vara kvalificerad.
b. Jag bad honom (att) ringa.

(nexusinfinitiv)
(kontrollinfinitiv)

På ytan liknar de båda meningarna i (1.9) varandra genom att de finita verben (anser respektive bad) följs av ett pronomen i objektsform (honom) och
av ett verb i infinitiv. Om man tittar närmare på meningarna finns det dock
en viktig skillnad mellan exemplen (förutom kontrollinfinitivens möjlighet
att kombineras med infinitivmärke). Skillnaden rör pronomenet honom som
har olika funktion i de båda meningarna. Medan honom i (1.9a) enbart har en
semantisk roll i förhållande till infinitiven, fungerar det i (1.9b) som objekt
till matrisverbet, på samma gång som det anger den referent som måste
kopplas till den följande infinitiven. Detta förhållande blir tydligt om man
parafraserar infinitivfraserna med bisatser som i (1.10) nedan. I (1.10a) kan
objektet inte kvarstå i matrissatsen, vilket det däremot gör i (1.10b) samtidigt
som bisatsen i det fallet också innehåller ett explicit led, subjektet han, för
samma referent.
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(1.10)

a. Jag anser att han är kvalificerad.
b. Jag bad honom att han skulle ringa.

Man kan därför tala om honom i (1.9a) som infinitivens subjekt. En skillnad
från vanliga subjekt är dock att detta har objektsform och alltså ser ut som ett
objekt till matrissatsens verb. Som vi sett ovan fyller det dock ingen semantisk roll i förhållande till detta matrisverb. Nexusinfinitiver förekommer efter
verb som anger direkt perception (t.ex. se, höra, känna), verb som anger
påstående eller åsikt (t.ex. säga, påstå, anse) samt efter verbet låta (SAG 3:
576–579).
För kontrollinfinitiven i (1.9b) ser dock situationen annorlunda ut i och
med att objektet honom faktiskt har semantisk såväl som syntaktisk funktion
som objekt till matrisverbet. Man brukar heller inte tänka sig att honom i
exempel som (1.9b) fungerar som subjekt till infinitiven (varken semantiskt
eller syntaktiskt). I stället brukar man tala om ett osynligt tankesubjekt i
kontrollinfinitiver som kontrolleras (dvs. får sin tolkning) av kontexten, t.ex.
av ett led i matrissatsen. Detta led kallas för kontrollör och kan vara såväl
objekt som subjekt i den överordnade satsen, jfr (1.11a–b) nedan.
(1.11)

a. Adam bad Mário att få hjälpa till.
b. Adam bad Mário att hjälpa till.

(Adam ska hjälpa till.)
(Mário ska hjälpa till.)

Eftersom infinitivfrasens tankesubjekt i (1.11a) motsvaras av matrissatsens
subjekt är det ett exempel på subjektskontroll, medan det i (1.1b) istället är
fråga om objektskontroll, där matrissatsens objekt fungerar som tankesubjektets kontrollör. I vissa fall finns det dock inget givet led i kontexten som kan
fungera som kontrollör. Då är tolkningen av infinitivfrasernas subjekt mer
allmän och motsvaras närmast av ett generiskt pronomen av något slag. Typen kallas därför för generisk kontroll. Jämför infinitivfrasen i (1.12a) med
bisatsparafrasen i (1.12b) nedan.
(1.12)

a. Jaha, i teorin vet jag hur det går till att byta däck.
(Efter Lyngfelt 2002:197)
b. Jaha, i teorin vet jag hur det går till när man byter däck.

Ibland brukar man anta att tankesubjektet i en kontrollinfinitiv utgörs av ett
osynligt pronomen, PRO. I vissa framställningar skriver man ut PRO i exemplen och placerar detta då mellan infinitivmärke och infinitiven som i
(1.13a–b) nedan. Frågan hur PRO får sin tolkning i nusvenska, som flyktigt
redogjorts för ovan, är ämnet för en ingående studie av Benjamin Lyngfelt
(2002). Eftersom PRO ofta inte spelar någon avgörande roll för resonemangen i denna avhandling sätts det i regel inte ut i exemplen framöver.
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(1.13)

a. Jag längtar efter att PRO resa till Lissabon.
b. Han övertalade mig att PRO läsa boken.

Precis som vi med kontextens hjälp kan sluta oss till vilket subjekt en kontrollinfinitiv har kan vi också sluta oss till vilken tid infinitivens aktion avser
på samma sätt. Infinitiven uppvisar inte, som finita verb, något självständigt
tempus, utan den temporala tolkningen är i mycket beroende av sammanhanget. I många fall kan infinitivens aktion sägas vara samtidig med den
överordnade satsens aktion, medan det i andra fall kan ge uttryck för en aktion som är framtida i förhållande till den överordnade verbaktionen. Jämför
exempel i (1.14a–b).
(1.14)

a. Jag planerar att resa till Lissabon över jul.
b. Jag njuter av att äntligen vara här!

Medan infinitivens aktion i (1.14a) är framtida i förhållande till matrissatsens
verbaktion, är de båda aktionerna samtidiga i (1.14b).
Jag har här enbart talat om verbstyrda infinitivfraser, framför allt eftersom
det är sådana som utgör störst problem vid klassificering, men infinitivfraser
används också i andra funktioner, som rektion, attribut, subjekt, adverbial,
m.fl. I denna avhandling behandlar jag dessa som kontrollinfinitiver och
utgår därför från att de har ett osynligt tankesubjekt PRO. Jag tar däremot
inte upp vissa typer av fraser som SAG betecknar som huvudsatsekvivalenter där infinitiven tycks ha ett utsatt subjekt som inte har objektsform. Exempel på sådana infinitivfraser återfinns i (1.15) nedan. Dessa infinitivfraser
faller utanför ramen för denna undersökning (jfr också diskussion i Lyngfelt
2002:202f.).
(1.15)

a. Jag gifta mig?
b. Han cykla?
c. Hustrun till att tjuta och skråla.

Genomgången i detta stycke har alltså mynnat ut i en indelning av infinitivfraserna där jag urskiljer två övergripande typer: infinitivfraser som är komplement till hjälpverb och infinitivfraser som inte utgör komplement till
hjälpverb. Det är endast den andra typen som är aktuell i avhandlingen och
den kan i sin tur vidareindelas i två typer av infinitivfraser, nämligen kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver. Kontrollinfinitiver kan (vad nusvenska
förhållanden anbelangar) definieras som infinitivfraser som inte utgör komplement till hjälpverb och som (obligatoriskt eller fakultativt) inleds av infinitivmärket att. De påminner om satser genom att fungera som satsdel i en
överordnad sats (t.ex. som subjekt och objekt) och genom att kunna modifieras av satsadverbial och hjälpverb. Dessa satsliknande möjligheter delar kontrollinfinitiverna med nexusinfinitiver.
18

Under vissa förutsättningar kan såväl kontrollinfinitiver som nexusinfinitiver parafraseras med bisatser. Detta förhållande skiljer dem från hjälpverbsinfinitiver, som aldrig kan motsvaras av en bisats. Hjälpverbsinfinitiver
ingår istället som en del i satsens predikatsled, där infinitiven utgör huvudordet i den finita verbfrasen. Hjälpverbet bidrar med att grammatiskt modifiera betydelsen av det infinita huvudordet, t.ex. med avseende på modalitet.
Kontrollinfinitiver utgör inte del av matrissatsens predikatsled, utan har tillsammans med sina bestämningar och eventuellt infinitivmärke funktion som
satsdel i den överordnade satsen. Också nexusinfinitiverna fungerar som
satsdel i den överordnade satsen och ingår heller inte i det finita predikatsledet.
Detta innebär att kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver här betraktas som
satsekvivalenta infinitivfraser, medan hjälpverbsinfinitiver inte uppfattas så.

1.2 Fornsvenska infinitivfraser – en introduktion
Liksom i nusvenskan uppvisar fornsvenskan såväl hjälpverbsinfinitiver, kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver. Och precis som gäller för nusvenska
förhållanden är det svårt att tydligt avgränsa hjälpverb från huvudverb. Eftersom jag i denna avhandling fokuserar på nexus- och kontrollinfinitiver är
det av vikt att andra infinitivfraser kan sorteras bort. Det är dock inte självklart hur gränsdragningen till hjälpverb bäst ska göras och jag har därför valt
att för fornsvenska förhållanden utgå från principen i Delsing 1999. De verb
som Delsing (a.a., s. 163) analyserar som hjälpverb återges i (1.16) nedan.
Verben i (1.16a) tar infinitivfrasformade komplement, medan hjälpverben i
(1.16b) tar participfraser (eller senare supinumfraser) som komplement.
(1.16)

a. fa, kunna, magha, mona, måste, plägha, skula, vilia, ägha;
b. hava, gita.

Utgångspunkten för indelningen är ett antagande om att endast hjälpverb,
och aldrig huvudverb, kan placeras satsfinalt, dvs. efter sitt infinita verbkomplement. Verben i fråga kan definieras som högfrekventa och på olika
vis typiska hjälpverb, men det är självklart inte uteslutet att också andra verb
har en mer eller mindre utpräglad hjälpverbskaraktär.
Det finns helt klart fler potentiella hjälpverb än de i (1.16) ovan; allting
beror på vilken definition av hjälpverb man arbetar med. Eftersom hjälpverb
anses uppstå ur huvudverb tillkommer nya hjälpverb över tid, liksom äldre
hjälpverb upphör att användas (verb som mona förekommer knappast i modern svenska, och äga kan inte längre användas som hjälpverb i betydelsen
’vara skyldig att’). Kategorin hjälpverb är alltså på intet sätt konstant (jfr
Bylin 2013; Lagervall 2014). Till komplikationerna hör också att samma
verb parallellt kan ha en användning som lexikalt huvudverb och som
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grammatiskt hjälpverb. Fenomenet kallas skiktning (eng. layering) och diskuteras ingående i Bylin 2013 (jfr också Hopper & Traugott 2003:124–126).
Ett nusvenskt exempel på skiktning är verbet ha som både fungerar som
huvudverb och som temporalt hjälpverb.
Av praktiska skäl utgår jag dock nedan från att endast verben i (1.16) är
hjälpverb och att alla andra verb som tar infinitivfrasformade komplement
kan vara huvudverb. Bland de senare finns det dock verb som över tid utvecklas mot hjälpverb. Jag har därför valt att i undersökningen skilja mellan
olika semantiska grupper av potentiella huvudverb som kan antas ha olika
benägenhet att övergå till hjälpverb, se vidare avsnitt 6.2.
Liksom i nusvenska kännetecknas kontrollinfinitiver av att i vissa fall
konstrueras med infinitivmärke, normalt skrivet at i äldre svenska. Men som
nämnts tycks infinitivfraser utan infinitivmärke ha varit vanligare i fornsvenskan än de är idag, se t.ex. (1.17). För att skilja infinitivfraser med och
utan infinitivmärke talar jag nedan ibland om at(t)-infinitiver respektive nollinfinitiver.
(1.17)

Nu ær þæt klokkarans skuld. bæra bok ok stol i sokn
(ÖgL KrB 6:1)
’Nu är det klockarens skyldighet att bära bok och stola … ’

En annan skillnad gentemot nusvenskan var att satsled som hörde till infinitivfrasen kunde föregå infinitivmärket, se t.ex. (1.18).
(1.18)

Þa ær han skyldugher han at ola (ÄVgL KrB 15)
’Då är han skyldig att olja honom (= ge honom sista smörjelsen)’

Det nusvenska mönstret att placera vissa adverbiella led mellan infinitivmärket och infinitiven tycks däremot inte ha förekommit i någon större utsträckning (Falk 2010b). Cecilia Falk (2010a), som undersökt fornsvenska kontrollinfinitiver, visar dessutom att vissa satstypiska led som negationer och
hjälpverb knappast alls förekommer i infinitivfraser med at, däremot tycks
detta vara vanligare i kontrollinfinitiver utan at, liksom det är vanligt i
nexusinfinitiver, se (1.19a–b).
(1.19)

a. en aff them haffdhe lofwat aldrigh äta köt vm löghordaghin …
(Jär 75, efter Falk 2010a:39)
b. ok sagþe sik vilia þær tel suara. ok sagþe sit namn vara rætuisþ
(Bur 21, efter Falk 2010a:41)

På något vis förefaller det alltså som om infinitivmärket i fornsvenska hindrade infinitivfraser från att byggas ut med denna typ av satstypiska led. Falk
analyserar fornsvenskans at som en proklitisk partikel, vilket omöjliggör att
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led placeras mellan infinitivmärket och infinitiven. Varför de satstypiska
leden saknas har Falk dock inget svar på.
Även kategorin infinitivmärke tycks ha förändrats genom svenskans
historia. Medan vi i standardnusvenskan räknar med ett infinitivmärke att
förekommer det dialektalt att också til och till att används i denna funktion.
De dialektala förhållandena har undersökts ingående av Kristina Hagren
(2008). Också i äldre svenska tycks dessa ha använts som alternativa infinitivmärken (Wessén 1965:149), se (1.20a–c).
(1.20)

a. enghen aff them [fåglarna] oppflyffte sina winga til flygha
(Leg 3:306, efter Söderwall)
b. byriadho the til fly (ST 344, efter Söderwall)
c. Tÿ thet är sÿndh til at neka ett barn sin glädie (Horn 68)

Fornsvenska infinitivfraser uppvisar alltså såväl likheter som skillnader i
förhållande till sina nusvenska motsvarigheter. Precis som i nusvenska är
infinitivmärket framför allt förknippat med kontrollinfinitiver, men det tycks
kunna utelämnas oftare än vad som är möjligt i nusvenska. Därtill tycks möjligheterna för at-infinitiverna att innehålla satstypiska led som negation och
hjälpverb vara betydligt mer begränsade än i nusvenska. Närvaron av ett
infinitivmärke förefaller i det närmaste förhindra att de byggs ut på detta sätt.
Infinitivfraser som saknar at, såväl kontroll- som nexusinfinitiver, tycks
nämligen ha lättare att innehålla den här typen av led.

1.3 Teoretiskt ramverk
Den här avhandlingen, liksom en stor del av den forskning som bedrivits om
infinitivfraser, mobiliserar delvis det teoretiska ramverk som brukar betecknas generativ grammatik. Jag presenterar dock ingen allmän introduktion till
teorin utan hänvisar istället till generella introduktioner, såsom Adger 2003
och Platzack 2011. De teoretiska avvägningar som jag gör i avhandlingen
presenteras separat när de aktualiseras (framför allt i kapitel 3, 5 och 9). En
målsättning vid arbetet med avhandlingen har varit att, i den mån det låter
sig göras, tydligt skilja mellan de empiriska resultaten och de teoretiska diskussionerna kring hur dessa resultat ska tolkas. Genom att skilja dessa delar
åt hoppas jag att avhandlingens resultat ska kunna utnyttjas även om man
inte delar den syn på språk som en generativ analysmodell förutsätter.
Den generativa grammatiken, som bygger på en serie arbeten av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky från 1960-talet och framåt, utgår från ett
antagande om att det mänskliga språket har en biologisk sida och att det
därmed till viss del också är medfött. Detta genetiskt betingade språkanlag,
som således anses gemensamt för alla människor, medför att alla (mänskliga) språk är uppbyggda efter samma principer, och det är den generativa
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grammatikens främsta uppgift att söka beskriva denna gemensamma del av
det mänskliga språket. Detta antagande medför att språket anses ha en automatiserad sida som verkar utan att språkbrukaren egentligen är medveten om
det. Denna sida av språket kallas ibland för den inre grammatiken, och det är
följaktligen den generativa lingvistikens uppgift att söka karaktärisera denna
inre grammatik på olika vis (se vidare kapitel 1 i Platzack 2011).
Medan det synkrona studiet av den inre grammatiken kan ske genom introspektion, dvs. rådfrågande av vår egen språkliga intuition, föreligger inga
sådana möjligheter när det kommer till studier av språkhistoriska företeelser.
Här är det istället fråga om att på grundval av bevarat språkhistoriskt material söka skapa en idealiserad bild av språkbrukarnas inre grammatik. Det blir
alltså närmast frågan om ett slags rekonstruktion av en förlorad inre grammatik. En sådan uppgift är förknippad med ett flertal problem. Medan vi
med hjälp av bevarat språkligt material relativt enkelt kan skaffa oss en bild
av vad som var grammatiskt i äldre tider, är det betydligt svårare att avgöra
vad som var ogrammatiskt. Att ett visst fenomen inte förekommer, eller är
mycket ovanligt, under en viss period kan tolkas på olika sätt. Beror detta på
slumpen eller är det tecken på en systematisk skillnad mellan olika språkhistoriska stadier? Sådana frågor kan möjligen aldrig helt säkert besvaras, men
genom noggranna undersökningar av ett stort och varierat material kan sannolikheten för slumpmässiga avvikelser mellan nutida och historiskt språkbruk minskas. Den här typen av problem aktualiseras på sina ställen i avhandlingen och diskuteras fortlöpande där det är aktuellt.

1.4 Syfte
Avhandlingens övergripande syfte är tvådelat: dels syftar den till att redogöra för kontroll- och nexusinfinitiver i svenskans historia, dels att presentera en analys av dessa empiriska förhållanden inom ramen för en generativ
grammatik. Mot bakgrund av detta syfte låter sig ett antal forskningsfrågor
formuleras som alla faller inom tre kategorier:
•
•
•

Relationen mellan kontrollinfinitiv och nexusinfinitiv.
Relationen mellan (satsekvivalenta) infinitivfraser och bisatser.
Infinitivmärkets grammatiska egenskaper och lexikala uttryck.

Till den första punkten hör frågor om infinitivfrasers inbördes förhållande.
Hur förhåller sig kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver till varandra med
avseende på form, distribution och inre egenskaper? Hur förändras detta över
tid? Också de satsekvivalenta infinitivfrasernas olika förhållande till bisatser
är av intresse, som framgår av den andra punkten ovan. Hur förhåller sig
kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver till bisatser med avseende på distribution och inre egenskaper? Och hur ska detta analyseras strukturellt? Den
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tredje punkten berör frågor om infinitivmärket. Hur har dess distribution och
syntaktiska position förändrats genom svenskans historia? Vilken funktion
kan tillskrivas infinitivmärket? Till frågan om infinitivmärkets lexikala uttryck hör uppkomsten av de alternativa infinitivmärkena til och til at. Hur ser
framväxten av dessa ut och hur kan den förklaras?
Även om avhandlingen i huvudsak har ett språkhistoriskt perspektiv bidrar den även till vårt vetande om nusvenska förhållanden. Den nusvenska
delen av undersökningen fyller också en viktig funktion som ett slags utgångspunkt för den språkhistoriska som gör det möjligt att observera och
analysera skillnader mellan olika kronologiska skikt.
Av tidigare forskning om infinitivfraser i fornsvenska (t.ex. Falk 2010a,
2010b) vet vi att infinitivmärket tycks spela en viktig roll för infinitivfrasernas förändrade egenskaper. Därför fokuserar undersökningen i första hand
på sådana infinitivfraser som i nusvenska konstrueras med infinitivmärke,
dvs. kontrollinfinitiver.

1.5 Material
Avhandlingen består alltså av både en synkron och en diakron del. Även om
det har varit en viktig utgångspunkt för arbetet att den språkhistoriska undersökningen ska relateras till den nusvenska har de genomförts på delvis olika
vis. Såväl den nusvenska som den språkhistoriska delen bygger på korpusundersökningar av olika slag, men för nusvenska förhållanden finns därtill
också möjlighet att göra egna grammatikalitetsbedömningar. Korpusen har
därför i första hand använts för att få uppgifter om frekvens, dvs. hur vanliga
vissa fenomen är. Detta utgör sedan ett jämförelsematerial för den språkhistoriska undersökningen. En vinst med ett sådant förfarande är att det på ett
enklare sätt går att bedöma frånvaron av belägg i ett språkhistoriskt material.
Om ett fenomen helt saknas i det fornsvenska materialet, men är mycket
vanligt förekommande i det nusvenska tyder detta förhållande på en verklig
skillnad mellan fornsvenska och modern svenska. Om fenomenet däremot är
marginellt eller ovanligt i nusvenska är det svårare att avgöra huruvida frånvaron av belägg i fornsvenskan beror på slumpen eller på en systematisk
skillnad gentemot nusvenska. Jag har i den nusvenska undersökningen använt mig av framför allt tre korpusar som finns tillgängliga via Språkbankens
sökverktyg Korp (Borin et al. 2012): Parole, GP 2013 och Bloggmix 2015.
Totalt omfattar detta material omkring 66 miljoner tokens. I tillägg till detta
har jag i viss utsträckning baserat redogörelsen på beskrivningen i SAG.
Utgångspunkten för avhandlingens diakrona undersökning är en excerpering av kontrollinfinitiver i totalt 43 texter som spänner över sex århundraden, från 1200-tal till sent 1700-tal. Denna första excerpering har sedan
kompletterats med en excerpering av nexusinfinitiver i materialets fornsvenska texter. Nexusinfinitiverna har endast undersökts för fornsvenska
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förhållanden. I tillägg till dessa 43 texter har jag också utfört riktade sökningar utanför materialet, vilka fortlöpande redovisas i texten.
Som framgick ovan är syftet med denna avhandling att redogöra för vissa
aspekter av svenskans språksystem under olika tidsperioder. Det är därför av
betydelse att texterna som ingår i undersökningen ger en representativ bild
av detta system. Ett problem i detta avseende är att skrivna texter, vilket är
vad vi har att utgå från i studier av äldre tiders språkbruk, kännetecknas av
vissa medieberoende drag som kan verka konserverande på språket. En sådan medieberoende skillnad som verkar i nusvenskan är distinktionen de :
dem som upprätthålls i de flesta skrivna texter, medan den i standardsvenskt
talspråk inte längre finns. Dessutom kan vissa genrer vara mer tyngda av
specifika konventioner och traditioner än andra, t.ex. bunden vers.
Magnusson (2007:70) menar att man i möjligaste mån bör arbeta med informella texter, såsom privatbrev och dagböcker, eftersom sådana texter kan
antas mindre präglade av konventioner än andra typer av mer formell prosa
(t.ex. lagtexter). Ett sådant förfaringssätt är förvisso möjligt vid studiet av
nysvenska förhållanden, som Magnusson (2007) undersöker, men knappast
när undersökningen utgår från fornsvenskan vilket delvis är fallet här. Medan jag för äldre och yngre nysvenska vinnlagt mig om att i så hög utsträckning som möjligt arbeta med texter av informell karaktär har en sådan urvalsprincip inte varit möjligt för fornsvenskan. Här har jag istället varit noga
med att låta flera olika genrer finnas representerade i mitt material (jfr Håkansson 2008:16). Ett annat problem beträffande fornsvenskan är att det
stora flertalet av de bevarade texterna utgörs av översättningar, främst från
latin och tyska, och det är möjligt att källspråket på olika vis kommit att
påverka också den översatta texten.
Det skrivna språket ingår alltså i en skriftspråklig tradition som omgärdas
av olika typer av normer och konventioner som kan påverka det språkliga
uttrycket, t.ex. genom att konservera språkdrag som inte längre förekommer
i det spontana talspråket. I tillägg till detta finns det genrespecifika konventioner och normer som man måste vara medveten om. Det är möjligen också
en fördel att arbeta med svenska originalarbeten, snarare än med översättningar. Som jag redan påpekat är det för fornsvenska förhållanden knappast
möjligt att ta hänsyn till alla dessa faktorer; det bevarade fornsvenska
materialet är härtill allt för begränsat. Istället är det av betydelse att man
arbetar med texter som representerar olika genrer. I det som följer redovisar
jag kortfattat för de texter som ingår i mitt material. För mer exakta uppgifter
om utgåva och sidomfång hänvisas läsaren till Bilaga 1.

1.5.1 Materialets fornsvenska texter
Den fornsvenska korpusen är alltså sammansatt med avsikten att de ingående
texterna ska spegla det bevarade fornsvenska textbeståndet. Totalt har 19
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texter excerperats, omfattande omkring 422 000 ord.3 Vid valet av texter har
jag utgått från vissa principer. För det första har endast prosatexter inkluderats, vilket innebär att t.ex. Erikskrönikan (trots att den utgör ett svenskt
originalarbete) och de s.k. Eufemiavisorna inte ingår i undersökningen. Detta
beror på att det finns många genreberoende konventioner att ta hänsyn till
när det gäller versbundna texter. Jag har inte heller inkluderat några diplom,
trots att diplomen utgör svenska originalarbeten och är exakt daterade (Johnson 2003:11f.). Diplomspråket är emellertid mycket präglat av såväl latinska
som lågtyska förebilder och uppvisar ofta en rent formelmässig karaktär (jfr
Pamp 1971:217f.). Inte heller har runinskrifter tagits med. Runtexterna är
både stereotypt utformade och mycket korta; det är mindre troligt att man
kan finna mer än möjligen något enstaka belägg på kontrollinfinitiver i
dessa.
Som framgår av tablå 1.1 har jag delat in fornsvenskan i fyra perioder.
Den första av dessa är inte bara en periodindelning för de äldsta texterna i
undersökningen, utan också ett slags genrebeteckning eftersom endast lagtexter ingår från denna period. Anledningarna till att särskilja lagtexterna
från övrig äldre fornsvensk litteratur är flera. Landskapslagarna fick sin
skriftspråkliga utformning först under 1200-talet, men denna redigering utgår från en äldre traderingstradition av vilken texterna ofta bär tydliga spår.
Dessutom är det troligt att texterna är uppbyggda av olika kronologiska skikt
där vissa delar av texten har traderats under en lång tid före nedtecknandet
medan andra delar är senare tillägg (Pamp 1971:206 f.).
Även vad lagarna anbelangar finns det alltså skäl att anta att de präglas av
vissa genretypiska drag. Icke desto mindre har jag velat inkludera dessa i
undersökningen helt enkelt därför att lagtexterna utgör det äldsta bevarade
materialet av större omfattning på fornsvenska. De är dessutom svenska
originalarbeten som sannolikt delvis går tillbaka på en muntlig tradition.
Sammantaget finns det, menar jag, skäl att inkludera landskapslagarna samtidigt som det också finns anledning att särskilja dem från övrig äldre fornsvensk litteratur (jfr Delsing 1999:154). De landskapslagar som ingår i
undersökningen är Äldre Västgötalagen (ÄVgL), Upplandslagen (UL), Östgötalagen (ÖgL) samt Smålandslagen (SmL).
Eftersom lagtexternas språk ofta kan vara svårbegripligt har jag försett
samtliga språkprov från dessa med översättningar till modern svenska. Jag
har härvid framför allt använt mig av Åke Holmbäcks och Elias Wesséns
(1933, 1946) tolkningar, men också Wiktorsson 2011 har i vissa fall konsulterats. I vissa fall har jag modifierat översättningarna något.
Den nästföljande perioden har jag kallat för sen äldre fornsvenska. Den
inkluderar tre texter som alla är översättningar, nämligen Fornsvenska le3

Uppgiften om antal ord är baserad dels på egna beräkningar och dels på uppgifter från Fornsvenska textbanken (se Delsing 2002 för presentation). Uppskattningen bör ses som ungefärlig.
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gendariet enligt Codex Bureanus (Bur), Fem moseböcker på fornsvenska,
den s.k. Pentateuch-parafrasen (MB 1b) samt Konungstyrelsen (KS). Två av
texterna kan karaktäriseras som religiös prosa medan den tredje är en s.k.
furstespegel. Fornsvenska legendariet är en legendsamling med latinska förlagor. Det fornsvenska originalet kan enligt Valter Jansson dateras till 1276–
1307 (Jansson 1934:4), men finns endast bevarad i två senare handskrifter,
den äldre och ofullständiga Codex Bureanus är från andra hälften av 1300talet (Jansson 1934:21 f.). Pentateuch-parafrasen är, som namnet antyder, en
fri översättning och bearbetning av de fem moseböckerna och finns bevarad i
två handskrifter.
Tablå 1.1

Excerperade fornsvenska texter.

Delperiod
Tidig äldre
fornsvenska
(ca 1225–1300)
Sen äldre
fornsvenska
(ca 1300–1375)
Tidig yngre
fornsvenska
(1376–1450)

Sen yngre
fornsvenska
(1450–1529)

Text
Äldre Västgötalagen
Upplandslagen
Östgötalagen
Smålandslagen
Fornsvenska legendariet
Pentateuch-parafrasen
Konungastyrelsen
Järteckensbok
Helga manna leverne
Äldsta postillan
Karl Magnus saga
Sju vise mästare
Barlaam och Josaphat
Didrik av Bern
Den heliga fru Karin
Stimulus Amoris
Arvid Siggessons brev
Peder Månssons brev
Historia Trojana

Ord
15 000
24 000
24 000
3 000
26 000
45 000
21 000
27 000
29 000
30 000
11 000
16 000
26 500
31 000
15 500
26 500
15 500
9 000
27 000

Kommentar
sv. orig.
sv. orig.
sv. orig.
sv. orig.
övers. (lat.)
övers. (lat.)
övers. (lat.)
övers. (lat.)
övers. (lat.)
sv. orig. (?)
övers. (no.)
övers. (lat.)
övers. (lat. + no.)
övers. (no.)
övers. (lat.)
övers. (lat.)
sv. orig.
sv. orig.
övers. (lat.)

MB 1b, som jag har excerperat, är från 1526, men kännetecknas av ett ålderdomligare språk än den äldre handskriften som är tillkommen under första
hälften av 1400-talet. Bägge går tillbaka på ett original från 1330-tal (Thorell
1951:1 f.). Konungastyrelsen, slutligen, har redigerats på grundval av utländska förebilder för Magnus Erikssons räkning under 1330-talet (Moberg
1984:13 f.). Till skillnad från de övriga texterna som excerperats finns KS
inte bevarad i någon medeltida handskrift utan endast i ett tryck från 1634.4
4

Ett kortare fragment från en medeltida handskrift har dock påträffats och finns utgivet av
Klemming i Småstycken på forn svenska (första serien).
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Även om utgåvan inte möter de krav som vi idag ställer på vetenskapliga
editioner brukar det antas att Bureus visade ”en för tiden enastående trohet
mot förlagan” (Moberg 1964:7). Denna förlaga har troligen utgjorts av en
senare avskrift av originalhandskriften, möjligen tillkommen runt 1400-talets
mitt (Moberg 1984:17)
I likhet med Hirvonen (1987:50) har jag delat den yngre fornsvenska perioden i två: en tidig som omfattar perioden 1376–1450 och en sen, omfattande perioden 1451–1526. Bägge perioder representeras av sex texter.
Från tidig yngre fornsvenska har excerperats fyra texter religiös prosa och
två texter profan prosa. Järteckensbok (Jär) är en samling legender och påminner på så vis om Bur (se ovan). Samlingen har latinska förlagor och finns
bevarad i en handskrift från 1385. Översättningen är troligen några år äldre
än handskriften (Klockars 1967:215 ff.). Från samma handskrift men möjligen nedtecknad något senare kommer också Helga manna leverne (HML)
som är en sammanställning av levnadsteckningar av skilda slag och ursprung
översatta efter latinsk förlaga (Mattsson 1957:10, 39). Den tredje texten religiös prosa utgörs av vad som ibland betecknas som ett svenskt originalarbete, nämligen den äldsta postillan (MP 1) som är en predikosamling daterad
till 1300-talets slut bevarad i en något senare handskrift (Hirvonen 1987:55).
Den sista texten religiös prosa utgörs av sagan om Barlaam och Josaphat
(Barl) som bygger på latinska och, till viss del, norska förlagor. Översättning
och handskrift är båda från tiden före 1442 (Hirvonen 1987:56 f.). Också två
profana prosaberättelser ingår i materialet. Den äldsta av dessa är Karl Magnus saga (KM) som går tillbaka på ett fornnorskt original. Översättningen är
från sent 1300-tal eller tidigt 1400-tal, medan handskriften är något yngre
(Ståhle 1967:109). Slutligen har Sju vise mästare (Svm) excerperats. Novellsamlingen har troligen latinska förlagor och dateras av Hirvonen (1987:58)
till slutet av 1300-talet, av Ståhle (1967:116) till förra halvan av 1400-talet;
den utgåva som jag har excerperat återger texten i en handskrift från 1400talets mitt.
Från slutet av medeltiden finns texter av annan karaktär än tidigare att
tillgå, och detta speglar sig också i de texter som jag excerperat. Två texter
religiös prosa ingår, liksom två profana samt två brevsamlingar av mer eller
mindre formell karaktär. Till genren religiös prosa hör den skildring av heliga Birgittas dotter Karins liv som återfinns i Jöns Buddes bok (Budde),
tillkommen mellan 1487 och 1491 (Hultman 1895:XVII). Texten är en (fri)
översättning efter en latinsk förlaga (jfr Kauko 2015:39 f.). Den andra religiösa prosatexten utgörs av Stimulus Amoris (Stim) som är en översättning
från latin gjord i Vadstena runt sekelskiftet 1500 (Hirvonen 1987:60). De
profana texterna utgörs av Sagan om Didrik av Bern (Did) och Historia Trojana (Troja). Översättningen av Did bygger på en norsk förlaga och har tillkommit på 1450- eller 1460-talet (Henning 1970:28). Handskriften som använts för utgåvan är daterad till 1500-talets början (Geete 1903:126). Troja
översattes i Vadstena först 1529, alltså efter den fornsvenska periodens slut,
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men räknas ändå till den fornsvenska litteraturen av Ståhle (1967:121). Troja
går tillbaka på en latinsk förlaga (Hirvonen 1987:63). Slutligen har också två
brevsamlingar medtagits. Det rör sig dels om Arvid Siggessons brev (Sigge)
från perioden 1488–1517 och dels om Peder Månssons brev från Rom
(Måns), där han verkade som föreståndare för Birgittas hus, till Vadstena
från perioden 1508–1519.

1.5.2 Materialets äldre nysvenska texter
Till skillnad från urvalsförfarandet av fornsvenska texter har jag för den
äldre nysvenska perioden istället utgått ifrån att texterna, om möjligt, ska ha
en mer informell karaktär och jag har därför kommit att inkludera företrädesvis privatbrev, dagböcker och reseskildringar.
Jag har valt att dela den äldre nysvenska perioden i två delar, en tidig som
inkluderar texter skrivna av författare födda på 1500-talet och en sen med
författare födda efter 1600, men före 1675. I tillägg till att välja informella
texttyper har jag också strävat efter att inkludera kvinnliga författare i
materialet. Eftersom högre utbildning under tidigmodern tid i hög grad var
reserverat för män är det därför troligt att kvinnliga skribenter i mindre utsträckning låtit sig påverkas av skriftspråkliga konventioner av olika slag. En
sammanställning av de äldre nysvenska texter som har excerperats återfinns i
tablå 1.2 nedan. För närmare upplysningar om utgåvor hänvisas läsaren till
Bilaga 1.
Det äldre nysvenska materialet omfattar totalt 14 texter motsvarande omkring 370 000 ord.5 Till stor del har texterna en informell karaktär, och detta
gäller inte minst de tre som har kvinnliga författare, men också Johan Rosenhanes dagbok har en utpräglat privat ton. Vissa av de andra texterna har
redan från början varit tänkta att presenteras för en större publik. Det gäller
framför allt reseskildringarna, men också de brev som Nils Gyllenstierna
skrev från London till Stockholm under sin friarresa för Erik XIV:s räkning.

5

Liksom i fråga om de fornsvenska texternas omfång är detta en uppskattning som baserar sig
på egna beräkningar och i förekommande fall från Fornsvenska textbankens nysvenska annex.
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Tablå 1.2 Excerperade äldre nysvenska texter.

Delperiod

Text (signum)

Rasmus Ludvigssons
krönika (Ludvig)
Nils Gyllenstiernas brev
och rapporter (Gyllen)
Berättelse om k. Gustaf
I:s sista stunder och död
Tidig äldre (Ber)
nysvenska Hogenskild Bielkes anteckningar (Bielke)
Anna Vasas brev (Vasa)
Lars Tungels dagbok
(Tungel)
Johan Hands dagbok
(Hand)
Johan Rosenhanes dagbok (Rosen)
Claes Rålambs diarium
(Rålamb)
Erik Dahlbergs dagbok
(Dahl)
Sen äldre Johan Ekeblads brev
nysvenska (Ekeblad)
Agneta Horns memoarer
(Horn)
Andreas Bolinus dagbok
(Bol)
Eva Oxenstiernas brev
(Oxen)

Ord

Förf.
födelseår

Tillkomsttid

42 500

1510-tal

efter 1560

31 500

1526

1561–1562

13 000

okänd förf. efter 1560

16 500

1538

1560–1581

8 000

1568

1591–1612

39 500

1582

1633

10 500

1596

1620

34 000

1611

1652–1655

38 500

1622

1657–1658

38 000

1625

1690-tal

36 000

1629

1639–1654

40 500

1629

ca 1657

15 000

1642

ca 1697

8 000

1671

1697–1714

1.5.3 Materialets yngre nysvenska texter (1700-tal)
Undersökningen omfattar också 1700-talet, men yngre texter än så ingår inte
i den språkhistoriska delen av undersökningen. Till skillnad från tidigare
perioder har jag låtit yngre nysvenskan representeras av en enda genre, nämligen dramat. Dramatexter har den fördelen att de syftar till att direkt återge
talat språk. Även om det så klart finns stora skillnader mellan spontant talspråk och en konstnärlig gestaltning av talspråk i syfte att framföras på en
teaterscen är det ändå rimligt att tänka sig att dramaförfattarna låtit sig inspireras och påverkas av faktiskt talspråk i sina texter. Jag har därför funnit det
för lämpligt att inkludera dramerna från de första två perioderna i korpusen
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Svensk dramadialog i materialet (se Melander Marttala & Östman 2000 för
en presentation av projektet). Till största delen är det fråga om svenska originalarbeten, även om en översättning också har inkluderats, liksom vissa
imitationer av utländska förlagor (jfr tablå 1.3 nedan). Dramerna i fråga återfinns i tablå 1.3 nedan; det rör sig om totalt tio. För en mer utförlig presentation av texterna, se Melander Marttala & Strömquist 2001.
Tablå 1.3

Excerperade yngre nysvenska texter (1700-tal).

Delperiod Drama
1a Lagerström: Le Tartuffe (övers.)
1b Gyllenborg: Swenska sprätthöken
1725–
1c Dalin: Den afwundsiuke
1750
1d Modée: Håkan Smulgråt
1e Satgnell: Den lycklige banqueroutieren
2a Kexél: Sterbhus-kammeraren (imit.)
2b Ristell: Några mil ifrån Stockholm
1775–
2c Envallsson: Kusinerna (imit.)
1800
2d Enbom: Fabriks-flickan
1e Stridsberg: Friman

Ord
22 018
28 233
14 557
25 723
19 846
7 441
11 816
13 809
14 366
16 195

Tryckår
1731
1737
1738
1738
1753
1776
1787
1791
1796
1798

De totalt tio dramerna omfattar sammanlagt drygt 174 000 ord.

1.5.4 Kompletterande sökningar
De texter som presenterats ovan utgör avhandlingens huvudmaterial och
större delen av de resultat som jag kan presentera bygger på excerperingen
av dessa texter (se avsnitt 1.5.5). I vissa fall har jag dock gjort kompletterande excerperingar också utanför detta material. Dessa redogörs för där de
aktualiseras. Jag har framför allt utnyttjat de digitalt tillgängliga texterna från
Fornsvenska textbanken och då kunnat genomföra maskinella excerperingar
av exempelvis at-infinitiver.

1.5.5 Excerperingsprinciper
I det föregående presenterades de texter som ligger till grund för undersökningen. I detta stycke redogör jag för vad som har excerperats och hur jag
har excerperat texterna i fråga. Två typer av infinitivkomplement ingår i
undersökningen: kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver. Excerperingen har
dock skett på olika sätt, och jag redogör nedan för de båda excerperingarna i
tur och ordning.
Som jag tidigare nämnt kan kontrollinfinitiver både ha formen av en attinfinitiv och en noll-infinitiv i nusvenska, och detta förhållande gäller även
för äldre svenska. En viktig skillnad gentemot nusvenska är dock att distri30

butionen av infinitivmärket inte var densamma i fornsvenska som i nusvenska. Det innebär att infinitivmärket används i kontexter där det inte förekommer i nusvenska och tvärtom, dvs. att det utelämnas där vi nu måste ha
det utsatt. Att det förhåller sig på detta sätt är känt sedan tidigare (se t.ex.
Falk 2010a:34 f.), men när den moderna distributionen av infinitivmärket
etablerades är inte närmare undersökt. Det är därför viktigt att föreliggande
undersökning kan ge besked om detta genom att inkludera såväl atinfinitiver som noll-infinitiver. Också bruket av til i förbindelse med atinfinitiv och noll-infinitiv har på så vis kunnat följas.
Eftersom kontrollinfinitiver är ytterst vanliga i nusvenska och jag inte har
någon anledning att utgå från att förhållandet skulle se annorlunda ut för
äldre svenska förhållanden har jag valt att inte genomföra en totalexcerpering av de texter som ingår i undersökningen. I stället har varje text manuellt
delats in i tio lika stora delar, varefter jag fört de tio första beläggen på kontrollinfinitiv (med och utan infinitivmärke) i varje del till en databas. Det
innebär att varje text maximalt kommit att representeras av 100 belägg. För
vissa av materialets kortare texter gäller dock att jag inte kommit upp i detta
maxantal. I de fall då jag inte kunnat uppnå 10 belägg i varje del har jag
fortsatt att excerpera kontrollinfinitiver i textens andra delar till dess jag
uppnått 100 belägg (alternativt till dess jag excerperat samtliga belägg i texter som rymmer färre än 100 kontrollinfinitiver). På detta vis har totalt 3 880
kontrollinfinitiver excerperats. Fördelningen mellan olika perioder framgår
av tabell 1.1 nedan.
Tabell 1.1 Antal excerperade kontrollinfinitiver.

Äfsv
I
213

Äfsv
II
300

Yfsv
I
521

Yfsv
II
542

Änsv
I
609

Änsv
II
695

Drama Drama
I
II
500
500

Tot.
3 880

I en undersökning av kontrollinfinitiver är det naturligtvis av största vikt att
endast denna typ av infinitivfras och inte andra (dvs. nexusinfinitiver och
hjälpverbsinfinitiver) excerperas. För att försäkra mig härom har jag inte
inkluderat några infinitivfraser som är komplement till sådana verb som
Delsing (1999) analyserar som hjälpverb och som återges i (1.16) ovan. Vidare har jag lagt mig vinn om att separera kontrollinfinitiverna från nexusinfinitiverna. Detta är normalt oproblematiskt eftersom nexusinfinitiver används i förbindelse med andra typer av predikat i fornsvenska precis som i
nusvenska. I undantagsfall har jag valt att utesluta sådana belägg där jag haft
svårt att avgöra huruvida det är fråga om en kontrollinfinitiv eller en nexusinfinitiv.
Även om jag identifierar en kärngrupp hjälpverb efter Delsing är det naturligtvis möjligt att också andra verb används som hjälpverb under den undersökta perioden (jfr Bylin 2013 och Lagervall 2014). Ett sätt att komma
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runt detta problem är att sortera de styrande predikaten i semantiska grupper
och då följa de analyser som SAG redogör för. På så vis kan jag skilja mellan exempelvis kausativa verb (t.ex. förmå ngn ngt), aspektuella verb (t.ex.
börja (att) göra ngt) och kontrollverb (t.ex. lova).
Nexusinfinitiver har excerperats endast i de fornsvenska texterna och jag
har arbetat med ett mindre stickprov. I stället för att som kontrollinfinitiverna inkludera 100 belägg har jag nöjt mig med att excerpera de 50 första sidorna av varje text. Eftersom lagtexterna har excerperats i sin helhet av Carl
Grimberg (1905) har jag utgått från hans beläggsamling för tidig äldre fornsvenska. Jag har efter Grimbergs excerpering medtagit sådana nexusinfinitiver som ingår i de partier som excerperats för avhandlingen. I något fall har
jag gjort en annan bedömning än Grimberg och uteslutit några av de belägg
som han redovisar som nexusinfinitiv. Vidare har verbet låta helt uteslutits
ur undersökningen. Verbet tar infinitivfraser som brukar analyseras som
nexusinfinitiver i nusvenska (jfr beskrivningen i SAG), men är speciellt eftersom det också används på ett sätt som påminner om ett hjälpverb. Det
skiljer sig också från andra verb som tar nexusinfinitiver genom att inte ta
bisatskomplement. Katarina Lundin (2003b) karaktäriserar låta som ett s.k.
light verb. Även om jag själv inte tar ställning i frågan väljer jag att utesluta
det ur denna undersökning. En sammanställning över antalet excerperade
nexusinfinitiver ges i tabell 1.2 nedan.
Tabell 1.2 Antal excerperade nexusinfinitiver.

Äfsv I
89

Äfsv II
66

Yfsv I
143

Yfsv II
127

Totalt
425

1.6 Avhandlingens disposition
Avhandlingen inleds, efter denna inledning, av ett kapitel med bakgrund och
tidigare forskning där jag redogör för infinitivens och infinitivmärkets uppkomst i germanska (och i synnerhet nordiska) språk. Jag refererar därtill ett
antal tidigare analyser av nordiska infinitivfraser som föreslagits, alla med
generativt ramverk. De flesta av dessa analyser utgår från nuspråkliga förhållanden, men jag sammanfattar också ett par analyser av fornnordiska infinitivfraser. Efter detta ganska allmänt hållna bakgrundskapitel följer en redogörelse för hur jag uppfattar finita satsers egenskaper och struktur i kapitel 3.
Här presenterar jag vissa av mina analytiska utgångspunkter i diskussionen
om verbs temporala egenskaper och finithet.
Därefter (i kapitel 4) följer avhandlingens första empiriska kapitel som
utgår från nusvenska infinitivfraser. Jag redogör här för olika aspekter av
infinitivfraserna, såsom deras form, distribution i förhållande till bisatser och
inre satstypiska egenskaper. Kapitlet mynnar ut i en förståelse av nexusinfi32

nitiver och kontrollinfinitiver som två olika slags satsekvivalenta fraser.
Detta utgör sedan utgångspunkten för kapitel 5 där de nusvenska infinitivfraserna analyseras med utgångspunkt i de teoretiska ställningstaganden som
redogjorts för i kapitel 3 och de empiriska iakttagelser som gjorts i kapitel 4.
I kapitel 6–8 redogör jag för den empiriska undersökningen av infinitivfraserna i äldre svenska. I kapitel 6 står infinitivmärket at:s distribution i
fokus, vilket i kapitel 7 får en fortsättning i en undersökning av ledföljden i
kontrollinfinitiver med och utan infinitivmärke. Genom denna kartläggning
kan vissa slutsatser om infinitivmärkets position i strukturen dras. Kapitel 8
behandlar förhållandet mellan infinitivfraser och bisatser, och här undersöks
såväl kontroll- som nexusinfinitiver. Först diskuteras infinitivfrasernas distribution i relation till bisatser, dvs. i vilken utsträckning kontroll- och nexusinfinitiver i fornsvenska direkt kan ersättas av en finit sats. Därefter behandlas infinitivfrasernas inre, satstypiska egenskaper som möjligheten att innehålla satsadverbial och hjälpverb. Efter dessa (huvudsakligen) empiriska
kapitel följer i kapitel 9 en analys av de satsekvivalenta infinitivfraserna i
svenskans historia.
Efter denna analys följer i kapitel 10 en redogörelse för uppkomsten av de
nya infinitivmärkena til och til at. Slutligen, i kapitel 10, finns en avslutning
där jag relaterar resultaten från undersökningen tillbaka till syftet. Sist i avhandlingen finns en engelskspråkig sammanfattning.
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2 Utgångspunkter, bakgrund och tidigare
forskning

I detta kapitel presenterar och diskuterar jag olika utgångspunkter inför den
fortsatta framställningen. I avsnitt 2.1 tar jag upp begreppen sats och satsekvivalent fras och söker att med utgångspunkt i ett positionsschema visa
hur dessa förhåller sig till varandra. I avsnitt 2.2 följer en allmän introduktion till infinitivens och infinitivmärkets etymologi och tidiga historia i germanska (särskilt nordiska) språk. Därefter presenterar jag i avsnitt 2.3 infinitivfraser ur ett jämförande nordiskt perspektiv med fokus på infinitivmärkets
användning utanför kontrollkontexter samt på placeringen av satsadverbial i
kontrollinfinitiver med infinitivmärke. Avslutningsvis refererar jag i avsnitt
2.4 kortfattat några av de analyser som föreslagits för nordiska infinitivfrasers struktur ur såväl ett synkront som diakront perspektiv. I avsnitt 2.5
sammanfattas slutsatserna.

2.1 Satser och satsekvivalenta infinitivfraser
2.1.1 Definitioner
En sats definieras i SAG på följande sätt.6
(2.1)

sats, konstruktion som består av subjekt (som kan saknas i vissa
satstyper) och finit verbfras (predikatsled) samt optionellt vissa adverbial som hör till hela satsen. Flertalet satstyper har dessutom en
inledare (en satsbas eller en subjunktion). En sats med funktion
som satsled i en annan sats kallas bisats (underordnad sats). En
icke underordnad sats kallas huvudsats. (SAG 1:221)

Vi kan alltså identifiera två syntaktiska egenskaper som förknippas med
satser, nämligen subjekt och finithet. Därtill identifieras en hierarki där satser kan vara över- eller underordnade. Definitionen av huvudsats respektive
bisats återges nedan.
6

Vid citat från SAG:s term- och sakregister utesluts de asterisker som där används för att
markera att begreppet har en egen artikel i registret.
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(2.2)

huvudsats, sats som inte fungerar som led i någon annan sats. Den
typiska huvudsatsen är bärare av en språkhandling. (SAG 1:179)

(2.3)

bisats, syntaktiskt underordnad sats, dvs. en sats med funktion som
satsled i en överordnad sats. Bisatsen har vanligen formen av en afsats. (SAG 1:158)

I dessa mer specifika definitioner upprepas att bisatser är underordnade och
huvudsatser icke underordnade, men ny information tillförs också. Bisatser
har normalt mittfältsadverbial (a), t.ex. negation och satsadverbial, före det
finita verbet (f), därav beteckningen af-sats. I definitionen av af-sats nämner
SAG (1:151) också möjligheten till utelämning av hjälpverbet ha som kännetecknande för bisatser. En typisk huvudsats har i stället fa-ordföljd, dvs.
tar eventuella mittfältsadverbial efter det finita verbet. Huvudsatser kan
normalt inte heller avvara hjälpverbet ha.
En annan skillnad mellan bisatser och huvudsatser som nämns är att huvudsatser är ”bärare av en språkhandling”. Bisatser däremot utgör satsdelar i
överordnade satser och uttrycker inte självständigt språkhandlingar. En
språkhandling definieras vidare som ”en språkligt utförd handling som har
ett visst syfte” (SAG 1:225). Typiska språkhandlingar är påstående, fråga,
uppmaning, värdering och hypotes som kommer till uttryck med hjälp av
olika typer av huvudsatser, t.ex. deklarativ, interrogativ, direktiv, expressiv,
desiderativ och suppositiv (SAG 4:680–687).
Vid sidan om huvudsatser och bisatser förekommer också syntagmer som
har satsliknande funktion och betydelse, men saknar vissa av de formella
egenskaper som anses kännetecknande för satser (jfr Lyngfelt 2002, kap. 1).
I många grammatiska framställningar används termen satsförkortning för
sådana konstruktioner. I SAG talar man istället om satsekvivalenta eller
satsvärdiga fraser, vilka definieras enligt (2.4) nedan.
(2.4)

satsekvivalent, också satsvärdig, om icke-finit konstruktion som
semantiskt och syntaktiskt erinrar om en huvudsats eller bisats.
[…] (SAG 1:222)

Som exempel på satsekvivalenta eller satsvärdiga konstruktioner nämner
man bland annat ”infinitivfraser som nexusinfinitiver eller i fria adverbial”,
av vilka de senare utgörs av det jag här kallar kontrollinfinitiver.
I Gunlög Josefssons grammatik (2009) förs kontrollinfinitiver (som där
endast kallas infinitivfraser) generellt till satsförkortningarna, medan nexusinfinitiverna inte behandlas som sådana. Josefsson påtalar dock att dessa
nexusinfinitiver normalt går att omformulera med bisatser. Det förefaller
också finnas olika uppfattningar om satsförkortningens förhållande till den
finita satsen. Av definitionen i Nationalencyklopedin framgår att termen
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satsförkortning ibland har avsett ett slags reducerad motsvarighet till en bisats.
När man i SAG (3:562 f.) talar om infinitivfraser (såväl nexus- som kontrollinfinitiver) kommenterar man att dessa, i likhet med finita satser, kan
rymma satsadverbial och hjälpverb. Dessa egenskaper kan alltså ses som
satstypiska och förstärker infinitivfrasernas satsekvivalenta karaktär.
Framför allt är det till de underordnade satserna som infinitivfraserna ansluter, och syntaktiskt används de ofta, likt nominala bisatser, som objekt,
subjekt, rektion och predikativ. Under vissa omständigheter är det också,
som man även framhåller i SAG (3:607 ff.), möjligt att omformulera en kontrollinfinitiv med en bisats, se t.ex. (2.5).
(2.5)

a. Det var hyggligt av dig att komma.
b. Det var hyggligt av dig att du kom.

Också nexusinfinitiver kan bytas mot en likvärdig bisats, jfr (2.6a–b).
(2.6)

a. Man ansåg honom ha hämtats av hemliga polisen.
b. Man ansåg att han hade hämtats av hemliga polisen.

I SAG (3:565 f) urskiljs bland infinitivfraserna också sådana som exemplifieras i (2.7a), vilka fungerar som huvudsatsekvivalenter, jfr (2.7b). De skiljer sig från både kontrollinfinitiverna och nexusinfinitiverna, bland annat
genom sitt explicita subjekt i nominativ (jfr Lyngfelt 2002:202–204). Dessa
huvudsatsekvivalenter diskuteras inte vidare i denna avhandling.
(2.7)

a. Jag gifta mig?
b. Skulle jag gifta mig?

När jag i detta arbete talar om satsekvivalenta infinitivfraser avser jag således endast de bisatsekvivalenta kontrollinfinitiverna och nexusinfinitiverna.
Dessa kännetecknas av att de syntaktiskt uppträder i liknande funktioner som
bisatser, att de kan innehålla samma typ av adverbiella bestämningar och
hjälpverb samt att de under vissa omständigheter kan omformuleras med
bisatser.

2.1.2 Jämförelse mellan satser och satsekvivalenta fraser
Inom svensk grammatisk tradition är det vanligt att använda ett positionsschema för att å ena sidan beskriva regelbundenheter i ordföljd och å andra
sidan för att illustrera vissa skillnader mellan självständiga och underordnade
satser. Normalt sett brukar man inte inkludera satsekvivalenta fraser i sådana
positionsscheman (jfr dock Lundin 2003a), men i detta stycke ska jag med
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hjälp av ett sådant illustrera några grundläggande skillnader mellan satsekvivalenta fraser och finita satser.
Den grundläggande tanken med positionsschemat är, som det framställs i
t.ex. Josefsson 2009 (kap. 12), att varje satsled har en given basposition från
vilken det enligt vissa principer kan ”flytta”. De två första positionerna, fundamentspositionen respektive den s.k. typplatsen, är öppna för olika led. I
huvudsatser står det finita verbet (normalt) på typplatsen, medan fundamentet i princip intas av valfritt satsled (ofta subjektet, inte sällan ett adverbial). I
en bisats står det finita verbet (normalt) kvar i sin basposition, medan eventuell subjunktion intar typplatsen och därmed markerar satsen som underordnad. Jfr huvudsatsen och den motsvarande bisatsen i tablå 2.1, där pilarna
i huvudsatsen markerar subjektets och det finita verbets flyttning från respektive basposition.
Tablå 2.1

Huvudsats och bisats i satsschemat.

Initialfält
Fund. Typ
Hon
vill
att

Mittfält
N1
A1
ß
också
hon
också

Slutfält (Verbfras)
V
N2
A2
ß läsa
tidningen på helgen
vill läsa tidningen på helgen

Innan vi ser på hur positionsschemat kan användas för att beskriva infinitivfraser ska några ord sägas om infinitivfrasernas subjekt. Som jag påpekade
redan i inledningen är det vanligt att man antar att kontrollinfinitiver har ett
osynligt tankesubjekt PRO som fungerar ungefär som ett pronomen (men
som saknar fonetisk form). Nexusinfinitiver, å andra sidan, inleds, som jag
förstår dem, med en nominalfras som fungerar som subjekt till infinitiven.
Det speciella med detta subjekt är att det har objektsform, vilket jag får återkomma till. Utifrån dessa grundläggande antaganden kan kontrollinfinitiven
och nexusinfinitiven i (2.8a–b) föras in i satsschemat enligt tablå 2.2.
(2.8)
Tablå 2.2

a. Hon föredrar att också läsa tidningen på helgen.
b. Hon påstår sig också läsa tidningen på helgen.
Kontrollinfinitiv och nexusinfinitiv i satsschemat.

Initialfält
Fund. Typ
att

Mittfält
N1
A1
PRO
också
sig
också

Slutfält (Verbfras)
V
N2
A2
läsa
tidningen på helgen
läsa
tidningen på helgen

Som framgår av ovanstående utmärks kontrollinfinitiven av att typplatsen
intas av infinitivmärket och att subjektspositionen, N1, intas av ett osynligt
PRO-subjekt, medan nexusinfinitiven har en tom typplats men ett synligt
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oblikt subjekt i N1. Det framgår också att nexusinfinitiven inte utnyttjar
initialfältet alls.

2.2 Allmänt om infinitiven och infinitivmärket
Medan det för nusvenska förhållanden får anses okontroversiellt att föra infinitiven till verbparadigmet, där den betraktas som grundform, är den språkhistoriska situationen mer komplicerad. Den för svenska infinitiver karaktäristiska a-ändelsen har sitt ursprung i ett urgermanskt nominalt avledningssuffix, och infinitiven bör därför språkhistoriskt betraktas som ett nomen.
Infinitivmärkets nusvenska status är däremot desto mer omdiskuterad. I SAG
analyseras det som en egen ordklass, bestående av ett enda ord,7 men andra
förespråkar en analys som infinit subjunktion (se t.ex. omdömet i Anward
2004:22; jfr också analysen av norskans infinitivmärke i Faarlund et al.
1997:25, 994). Språkhistoriskt är dock infinitivmärket en preposition,
identisk med nusvenskans åt (Hellquist 1948).
En verbform infinitiv återfinns i många indoeuropeiska språk, men inte i
alla. De germanska språkens infinitiv har ett gemensamt ursprung i en nominal verbavledning, men i andra indoeuropeiska språk, t.ex. romanska språk,
är det andra bildningar som ligger till grund för infinitiven (Falk & Torp
1900:193). Därför är det tveksamt om det förelegat någon gemensam indoeuropeisk infinitivbildning. Vad som däremot är intressant i sammanhanget är att många indoeuropeiska språk på ett liknande sätt kommit att
omtolka verbalsubstantiv till verb och således etablerat en ny verbal kategori, infinitiven. Det är också intressant att notera att infinitiven ofta kommit
att förknippas med en eller flera prepositioner som senare betraktats som
infinitivmärken. Många av dessa prepositioner kännetecknas av en liknande
semantik och kan betecknas som allativa eller lokativa, dvs. att de ger uttryck för riktning eller befintlighet (Beckman 1934:15). Man kan här notera
att den urnordiska prepositionen at, som ligger till grund för de nordiska
språkens infinitivmärke, i fornsvenskan har såväl en allativ betydelse (’till,
mot’) som en lokativ (’vid’) (Hellquist 1948, Söderwall). I tablå 2.3 nedan
finns en sammanställning över infinitiver och infinitivmärken i några indoeuropeiska språk.

7

För en diskussion av sådan analys med utgångspunkt i norskan, se Aa 2014.
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Tablå 2.3

Infinitiv och infinitivmärken i några indoeuropeiska språk.

infinitiv
infinitivmärke
bakomliggande
preposition
betydelse

gotiska

tyska

svenska

engelska

franska

it-an
du
du

ess-en
zu
zu

ät-a
att
at (åt)

eat-Æ
to
to

mang-er
de, à
de, à

’till, åt’

’till, åt,
vid’

’åt, till,
vid’

’till, åt’

’till, åt,
vid’

I sammanställningen i tablå 2.3 återfinns fyra germanska och ett romanskt
språk. Om vi först ser till infinitivens form i de germanska språken kan vi
notera att den i gotiskan och tyskan slutar på -an/-en, medan den i svenskan
slutar på -a och i engelskan saknar synlig ändelse. På sätt och vis representerar de tre formerna olika kronologiska skikt. Som jag nämnde i det inledande
stycket till detta kapitel har den germanska infinitiven sitt ursprung i en nominal avledning av ett verb. Avledningsändelsen har varit -an(a) och det är
resterna av denna ändelse som vi ser i gotiskans och tyskans infinitivformer
(Falk & Torp 1901:193, Wessén 1965:145, Wright & Wright [1908]
1925:260). I nordiska språk tycks -n redan tidigt ha fallit från ändelsen som
därigenom blivit vokalisk. Fornengelska infinitiver bevarade det äldre ändelsesystemet med -an och i likhet med andra västgermanska språk uppvisar
fornengelskan också en kausmarkerad infinitiv (Prokosch 1939:205, Falk &
Torp 1900:193), se (2.9).
(2.9)

Syl eus flæsc to etanne (Num 11.3, efter Los 2005:13)
’Ge oss fläsk att äta’

Engelskans infinitiv mister sedan sin ändelse helt och i modern engelska
sammanfaller infinitiven med verbets stam (jfr Eide 2007). Så är för övrigt
även fallet i vissa nordiska dialekter (Delsing 2014). Vi kan vidare notera att
den franska infinitiven har en ändelsekonsonant -r som alltså inte kan knytas
till den germanska infinitivbildningen.
Om vi övergår till infinitivmärket ser vi, som tidigare nämnts, att prepositionerna i fråga har snarlik betydelse, ett förhållande som sträcker sig utanför det germanska språkområdet. Även om de prepositioner som kommit att
fungera som infinitivmärken ligger betydelsemässigt nära varandra är det
dock fråga om etymologiskt skilda ord så till vida att den nordiska prepositionen inte är densamma som de övriga. Medan de övriga germanska prepositionerna går tillbaka på ett urgermanskt do (se t.ex. OED to) ligger en annan preposition bakom det nordiska infinitivmärket (Hellquist 1948). Detta
tyder på att infinitivmärket uppkommit senare än infinitiven och att detta
skett sedan åtminstone nordgermanskan skilt sig från övriga germanska
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språk. Vidare kan vi notera att franskans infinitivmärken har i princip samma
betydelse som dess germanska motsvarigheter. Förhållandena är härvid desamma också i andra romanska språk som spanska och italienska.

2.2.1 Svenska (och nordiska) förhållanden
Infinitiven har således ett nominalt ursprung och vi kan därför utgå från att
den i sin tidigaste historia använts som ett nomen och således haft funktion
t.ex. som subjekt och objekt (Falk & Torp 1900:193). Wessén (1965:145 f.)
ser ett nära samband mellan de modala hjälpverben och infinitiven. Dessa
verb hade tidigare en starkare lexikal egenbetydelse och har tagit infinitiven
som nominalt objekt. Över tid har det skett en betydelseförskjutning som
inneburit att infinitiven kommit att uppbära den lexikala betydelsen medan
modalverben istället modifierat den grammatiska betydelsen av infinitiven.
Även andra verb som inte övergår till hjälpverb, men som ofta har en svag
lexikal betydelse, har tagit infinitiven som objekt. Wessén (1965:145 f.) ger
exempel på sådana verb, t.ex. lova, börja, bruka. I förbindelse med vissa
verb som tar två objekt utvecklas nexusinfinitiven (ackusativ med infinitiv),
särskilt i förbindelse med förnimmelseverb (se, höra, finna). Slutligen har
infinitiven fungerat som subjekt. Wessén nämner här särskilt opersonliga
konstruktioner där infinitiven står postponerad.
Noll-infinitiv har alltså till en början allmänt använts som subjekt och objekt vid olika typer av verb. Vi kan här notera att som objekt till verb av
typen lova har infinitiven i nusvenska ofta formen av en att-infinitiv. Om
den bild som Wessén tecknar stämmer innebär det således att infinitivmärket
spridit sig från sin ursprungliga kontext och trängt undan noll-infinitiven i
vissa andra. Fortfarande gäller dock att infinitivfraser som är komplement till
vissa hjälpverb alltid saknar infinitivmärke, vilket också gäller nexusinfinitiver.
Infinitivmärket är alltså etymologiskt en preposition (identisk med nusvenskans åt) och förbindelsen at + infinitiv bör därför, med tanke på infinitivens nominala ursprung, betraktas som en prepositionsfras med allativ (dvs.
riktningsangivande) betydelse. Till en början bör vi därför återfinna atinfinitiver endast i kontexter där allativa prepositionsfraser förekommer,
exempelvis i förbindelse med verb som uttrycker rörelse. Denna typ av verb
samförekommer i fornsvenska ofta med final infinitiv och det är troligen
som sådan at-infinitiven först fungerar (när övergången från nomen till verb
fullbordats). Man kan därför tänka sig en betydelseutveckling av det slag
som föreslås i (2.10) nedan som utgår från ett konstruerat exempel.
(2.10)
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Jag går att mjölka.
i. ’Jag går till mjölkning(en).’
ii. ’Jag går för att mjölka.’

Vi får tänka oss att den ursprungligen konkreta betydelsen av riktning i
rummet övergått till en mer abstrakt betydelse av riktning i tiden, eller dylikt, där infinitiven kommit att beteckna målet med rörelsen. Eftersom, som
Wessén (1965:146) skriver, ”[o]bjekt för en handling och avsikt med en
handling [ofta] kommer vartannat rätt nära till betydelsen” sprider sig atinfinitiven på noll-infinitivens bekostnad och ersätter således noll-infinitiven
i vissa av dess användningar (dock inte i alla, jfr ovan). Samma utveckling
går att spåra i andra germanska språk, men hur vi ska förstå processen skiljer
sig mellan olika forskare (se vidare delavsnitt 2.2.2 nedan).
I takt med att infinitivmärkets finala betydelse går förlorad blir det vanligt
att (ytterligare) en preposition läggs till framför at. I nusvenska är prepositionen för, medan den i äldre svenska var til (Wessén 1965:147). Också bruket av til tycks sedan sprida sig, och det går att tala om en etablering av alternativa infinitivmärken til och til at (Wessén 1965:149). Denna utveckling
sker även i andra nordiska språk, så t.ex. i norskan (jfr Faarlund 2003, 2005).
Även om til (at) gått tillbaka som infinitivmärke i standardsvenskan lever det
vidare i dialekterna (se Hagren 2008). För en mer utförlig redogörelse av
forskningen om til och til at som infinitivmärke, se kapitel 10 (särskilt avsnitt 10.2).

2.2.2 Germanska förhållanden i övrigt
Ovan har jag redogjort för infinitivens historia såsom den har uppfattats för
svenska förhållanden. Den huvudsakliga källan för detta resonemang har
varit Wessén (1965) som är den forskare som mest ingående beskrivit
svenska förhållanden. Den internationella litteraturen om infinitiven och
infinitivmärkets uppkomst är betydligt mer omfattande, inte minst den som
tar germanska språk som utgångspunkt. Eftersom flera av de germanska
språken kan beläggas avsevärt längre tillbaka i tiden än vad svenska (och
andra nordiska språk) kan, är det av intresse för den fortsatta framställningen
att kortfattat presentera allmänna data från germanska fornspråk som på
olika vis kan komplettera bilden av infinitivens tidiga historia, också vad
nordiska förhållanden anbelangar. Redogörelsen gör inte anspråk att på något vis vara uttömmande utan tar fasta på för det fortsatta resonemanget väsentliga delar av den tidigare forskningen.
Gotiskan är det äldsta germanska språk som finns bevarat i texter av
större omfattning tack vare Wulfilas bibelöversättning. Som framkommit av
redogörelsen ovan har gotiskans infinitiv samma ursprung som i de övriga
germanska språken. Därtill är det gotiska infinitivmärket du etymologiskt
identiskt med de västgermanska infinitivmärkena (se t.ex. artikel to i OED).
Gotiskans bruk av infinitiv finns utförligt redogjord för i Köhler 1867.
Infinitiven används i gotiskan ungefär som ett nomen som subjekt och objekt och inleds då som regel inte av du. När infinitiven ger uttryck för final
betydelse förekommer (fakultativt) du. Final infinitiv används exempelvis i
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förbindelse med rörelseverb (t.ex. gaggan gå’, quiman ’komma’), verb i
betydelsen ’sända’ (t.ex. sandjan ’sända’), verb som uttrycker hast (t.ex.
snivan ’hasta, skynda’) samt positionsverb (t.ex. sitian ’sitta’). Därtill används du-infinitiven i förbindelse med verb som uttrycker någon form av
kausativitet, t.ex. timrjan ’uppmuntra, göra (ngn) glad’. Det förefaller dock
inte vara obligatoriskt i någon av dessa användningar att använda du före
infinitiven, däremot är du ovanligt utanför dessa kontexter. Det finns alltså
ett samband mellan infinitivfrasens betydelse och/eller lexikala kontext och
dess benägenhet att konstrueras med du. I (2.11) ges exempel (som hämtats
från Wright 1954:193–194) på infinitiv i icke-finala kontexter och i (2.12)
från finala kontexter.
(2.11)

a. ni godh ist niman hláif barne
inte gott är ta bröd barnens
’att ta barnens bröd är inte bra’
b. othedun faríhnan ina
fruktade.3PL fråga honom
’de fruktade att fråga honom’

(2.12)

a. qemun saíhan
kom.3PL se
’de kom för att se’
b. sat du áihtron
satt.3SG att be
’han satt för att be’

I (2.11a–b) har infinitivfrasen funktion som subjekt respektive objekt och här
används inte du. I finala infinitivfraser är du fakultativt, jfr (2.12a–b).
Situationen i gotiskan påminner om den som föreligger i fornhögtyskan,
där zi-infinitiver i princip uteslutande tycks förekomma i finala kontexter,
medan infinitivfraser som exempelvis utgör verbkomplement som regel har
formen av en noll-infinitiv (Haspelmath 1989:289 f.). Haspelmath kommenterar att fornhögtyskan många gånger har en noll-infinitiv eller en bisats där
den moderna tyskan skulle kräva en zu-infinitiv. I medelhögtyskan och tidigmodern tyska kan man iaktta hur zu-infinitiven sprider sig från de finala
kontexterna och tränger ut noll-infinitiven i många av dess funktioner.
Den kanske mest uttömmande beskrivningen av infinitivmärkesförsedda
infinitivfraser för något forngermanskt språk är skriven av Bettelou Los
(2005) som intresserar sig för to-infinitivens spridning i engelskans historia
(med fokus på forn- och medelengelska). Hon argumenterar utförligt för att
to-infinitiverna, i motsats till vad som ofta antagits, inte konkurrerar med
noll-infinitiven i medelengelskan utan att to-infinitiven istället ersätter konjunktivbisatser. Los kan kvantitativt visa att verb som i fornengelskan tar
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konjunktivbisatser som komplement oftare tar to-infinitiver i medelengelskan samtidigt som andelen konjunktivbisatser sjunker. För Los är därför toinfinitiven att betrakta som ett slags infinit sats som ersätter finita konjunktivsatser. Som en svaghet i Los argumentation framstår dock att hon egentligen inte redogör för den forn- och medelengelska noll-infinitivens utbredning. Också i fornengelskan gäller dock att final infinitiv i regel konstrueras
med to medan variation föreligger i övriga kontexter.

2.3 Den internordiska variationen
I detta avsnitt redogör jag för den ganska omfattande variationen inom den
nordiska språkfamiljen när det gäller infinitivfraser. Variationen gäller inte
bara mellan fastlandsnordiska och önordiska språk, utan är också påtaglig
inom de respektive grupperna. Skillnaden rör å ena sidan infinitivmärkets
distribution utanför kontrollkontexter och å andra sidan negationens och
satsadverbialens placering i kontrollinfinitiver med infinitivmärke. I denna
korta redogörelse, som bygger på beskrivningar av de nordiska språken i
tillgängliga grammatiska referensverk, redogör jag först för (vissa centrala
aspekter rörande) infinitivmärkets distribution och därefter för negationens
och satsadverbialens placering i kontrollinfinitiver.8 Redogörelsen i detta
avsnitt fungerar som utgångspunkt för de analyser av den internordiska variationen som jag tar upp i avsnitt 2.4 nedan.

2.3.1 Infinitivmärkets distribution
När det gäller infinitivmärkets distribution är det ur ett jämförande nordiskt
perspektiv framför allt två omständigheter som är värda att ta fasta på. Det
ena rör användningen i förbindelse med vissa modalverb i isländskan och det
andra bruket i förbindelse med nexusinfinitiver.
Det får väl närmast betraktas som en generell tendens i de nordiska språken att hjälpverb tar noll-infinitiver som komplement medan huvudverb tar
att-infinitiver. Problemet är att definitionen av hjälpverb, som framgått, är
långt ifrån självklar. Som en direkt följd av svårigheterna att särskilja hjälpverb från huvudverb är kriterierna för hjälpverb olika i de grammatiska referensverk som finns tillgängliga. Detta medför, självfallet, att direkta jämförelser i denna fråga avsevärt försvåras.
Isländskan skiljer sig från andra nordiska språk genom att vissa modalverb, som typiskt tar noll-infinitiv i fastlandsnordiska språk, obligatoriskt
8

De grammatiska referensverken är: Grammatik over det Danske Sprog (GDS = Hansen &
Heltoft 2011), Faroese – An Overview and Reference Grammar (FRG = Thraínsson et al
2004), The Syntax of Icelandic (SI = Thraínsson 2007), Norsk referensegrammatikk (NRG =
Faarlund et al. 1999) samt Svenska Akademiens grammatik (SAG = Teleman et al. 1999).
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konstrueras med infinitivmärke. I (2.13) finns en sammanställning (efter
SI:422) över modalverb som konstrueras med infinitivkomplement med respektive utan að. Även om kriterierna för hjälpverb varierar mellan olika
grammatiska framställningar är denna sammanställning ändå intressant eftersom flera av de isländska modalverben återfinns också i övriga nordiska
språk där de tar noll-infinitiver som komplement.
(2.13)

a. Isländska modalverb som tar noll-infinitiver som komplement:
geta ’få’, mega ’få’, munu ’ska (fut.)’, skulu ’ska’, vilja.
b. Isländska modalverb som tar að-infinitiver som komplement:
eiga ’vara skyldig att’, hljóta ’måste’, kunna, verða ’måste’,
þurfa ’tarva, behöva’, ætla ’avse’.

Även i färöiskan förekommer att vissa modalverb tar en infinitivfras med
infinitivmärke som komplement (FR:306). Utan att närmare fördjupa oss i
dessa frågor kan vi konstatera att isländska modalverb kännetecknas av en
variation mellan sådana som tar infinitivmärke och sådana som inte gör det.
Vi kan särskilt märka kunna som i isländska tar að-infinitiver som komplement, men som i fastlandsnordiska språk tar noll-infinitiver.
Den andra skillnaden i infinitivmärkets distribution som är av intresse för
den fortsatta redogörelsen är dess förekomst i förbindelse med nexusinfinitiver. Vi måste härvid skilja mellan tre typer av nexusinfinitiver: sådana som
förekommer i förbindelse med perceptionsverb, sådana som förekommer i
förbindelse med andra verb, framför allt anförings- och kognitionsverb, samt
s.k. lyftningsinfinitiver, som ofta utgörs av passiverade varianter av någon av
de övriga två typerna. För att enkelt kunna referera till de tre typerna talar
jag om perceptions-, anförings- och lyftningstypen.
Medan perceptionsverb i samtliga nordiska språk tar nexusinfinitiver utan
infinitivmärke föreligger variation i övriga fall. Anföringstypen förekommer
endast marginellt i danskan (jfr Platzack 1986b), men återfinns i de andra
nordiska språken (om än i varierande omfattning). I svenska, isländska och
färöiska används inte infinitivmärke i dessa fall, medan det är regel i norskan, se (2.14).
(2.14)

(isl.)
(fä.)
(no.)
(sv.)

Ég tel hann vera heimskan.
Hon segði sonin hava verið sjúkan í gjár.
Jeg anser meg å ha rett.
Jag anser mig ha rätt.

För lyftningsinfinitiver gäller att infinitivmärket är obligatoriskt i danskan
och norskan, medan det är ogrammatiskt i svenskan och isländskan. Färöiskan kännetecknas av viss variation, och infinitivmärket förekommer i vissa
typer av konstruktioner:
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(2.15)

(isl.)
(fä.) a.
(fä.) b.
(no.)
(da.)
(sv.)

Han virðist hafa lesið bókina.
Honom tókti tað vera stuttligt.
Han sýnist (at) vera rýmdur.
Han synes å ha drukket vin.
Han siges at tale svensk flydende.
Han tycks ha druckit vin.

Vi kan (med viss förenkling) sammanfatta resultatet från denna kartläggning
översiktligt som I tablå 2.4 nedan.
Tablå 2.4

isländska
färöiska
norska
danska
svenska

Bruk av infinitivmärke i de nordiska språken.

kontroll
+
+
+
+
+

modal
+/–
+/–
–
–
–

perception
–
–
–
–
–

anföring
–
–
+
Æ
–

lyftning
–
+/–
+
+
–

2.3.2 Satsadverbial i kontrollinfinitiver
Satsadverbialets (inklusive negationens) placering i förhållande till infinitiv
och infinitivmärke skiljer sig åt mellan de nordiska språken. Vi kan urskilja
tre ledföljdsmönster som vi kan kalla för det isländska, svenska respektive
danska systemet. I det isländska systemet placeras satsadverbial postverbalt,
dvs. efter såväl infinitivmärke som infinitiv. I det svenska systemet är
satsadverbialen placerade medialt, dvs. mellan infinitivmärke och infinitiv,
och i det danska systemet initialt, dvs. framför infinitivmärket. Färöiskan
beter sig i detta avseende som danskan medan norskan kännetecknas av variation mellan det svenska och det danska systemet. I (2.16) återfinns exempel
från de nordiska språken (ytterst hämtade från Thráinsson 1993:186 men
kompletterad med ytterligare norskt exempel) och engelska.
(2.16)

(isl.)
(sv.)
(no.) a.
(no.) b.
(da.)
(fär.)
(eng.)

María lofaði
Maria lovade
Marie lovet
Marie lovet
Marie lovede
Maria lovaði
Mary promised

að lesa
att
å

ekki
inte
ikke
ikke
ikke
ikki
not

å
at
at
to

läsa
lese
lese
læse
lesa
read

bókina.
boken.
boken.
boken.
bogen.
bókina.
the book.

Vi kan först och främst slå fast att isländskan skiljer sig från övriga språk
genom att negationen i (2.16) står efter infinitiven. I de andra språken placeras satsadverbial obligatoriskt framför infinitiven. Det är också tydligt att
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infinitivmärket antingen kan inleda kontrollinfinitiver (som i isländska,
svenska och norska) eller befinna sig omedelbart framför infinitiven (som i
danska, färöiska och norska) och således kunna ha led framför sig. Det är i
det svenska och isländska systemet inte möjligt med led framför infinitivmärket.
Avslutningsvis kan framhållas att det föreligger en tydligare parallell mellan ledföljden i bisatser och kontrollinfinitiver i isländska och svenska (och
norska a) än i övriga språk genom att infinitivmärket i nämnda språk, i likhet
med subjunktioner generellt, föregår satsadverbial. Det är också intressant att
även verbet i den isländska infinitivfrasen, liksom det finita verbet i isländska bisatser, föregår satsadverbialet. Ordningsföljden mellan infinitivmärke, verb och satsadverbial överensstämmer alltså i isländskan och svenskan med respektive språks ordning mellan subjunktion, (första) verb och
satsadverbial, se (2.17a–b).
(2.17)

a. að María hefur ekki lesið bókina.
b. att Maria inte har läst boken.

(verb–neg)
(neg–verb)

Danskan och norskan har samma ordföljd i bisatser som svenskan, men
(bortsett från norska a) inte i kontrollinfinitiver. Färöiska bisatser kan ha
både isländsk och fastlandsnordisk ordföljd. Färöiskan tycks dock inte uppvisa variation vad gäller ordföljden i kontrollinfinitiver. Enligt Jonas 2013 är
ledföljden i kontrollinfinitiver alltid som i det danska systemet, också i hennes äldsta material (som dock inte är äldre än från 1832).

2.4 Tidigare analysförslag
I avsnitt 2.1.2 ovan visade jag med ett positionsschema hur nusvenska kontroll- och nexusinfinitiver kan analyseras i förhållande till finita satser. De
analyser av infinitivfraser som refereras i detta avsnitt utgår alla från generativa modeller som dock är av tämligen olika slag. Analyserna är tillkomna
under en tidsperiod av nära 30 år, varför de premisser som de bygger på
varierar och i många fall inte längre är aktuella. För mina syften här är det
inte nödvändigt med en detaljerad presentation av förslagen, utan jag nöjer
mig istället med att ta fasta på centrala idéer och tankar. Jag kommer då att
utgå ifrån en relativt enkel generativ modell med en C-domän, en I-domän
och en v-domän, vilka, grovt sett, svarar mot initialfält, mittfält och slutfält i
positionsschemat i 2.1.2 ovan. Det ska påpekas att jag i framställningen i
större grad tar fasta på likheter mellan olika analyser än skillnader, om dessa
inte är av avgörande betydelse för det fortsatta resonemanget. För detaljer i
de enskilda analysförslagen hänvisar jag till respektive verk.
Innan jag övergår till diskussionen av de enskilda förslagen ska ytterligare
en sak sägas om deras gemensamma utgångspunkter. För samtliga analyser
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gäller att kontrollinfinitiver betraktas som CP-strukturer, dvs. som satsvärdiga syntagmer. Nexusinfinitiver, i den mån sådana diskuteras, kännetecknas
av att sakna C-lagret och utgörs därför av IP-strukturer. I ett första delavsnitt
diskuterar jag analyser som utgår från nuspråkliga förhållanden och i ett
andra delavsnitt, som är något mer detaljerat, presenterar jag ett par analyser
av språkhistoriska förhållanden avseende fornvästnordiska och fornsvenska
förhållanden. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning.

2.4.1 Analyser av infinitivfraser i de moderna nordiska språken
Utgångspunkterna för de analyser som diskuteras nedan är den internordiska
variationen som jag kortfattat redogjort för ovan. Den variation som är av
intresse är framför allt negationens placering i förhållande till infinitivmärket
och infinitiven samt förekomsten av infinitivmärke utanför kontrollkontexter.
En tidig analys av infinitivfrasers struktur i nordiska språk presenteras i
Platzack 1986a och 1986b och utvecklas senare i Holmberg 1986. Grundtanken i dessa analyser är att svenskans och isländskans infinitivmärke förknippas med CP medan det i danskan och norskan istället förknippas med IP.
Detta förklarar att nexusinfinitiver, som generellt antas sakna CP, inte kan ha
infinitivmärke i svenska och isländska, men däremot i danska och norska.
Att negationens placering i förhållande till infinitiven är annorlunda i
svenska än i isländska (neg–verb respektive verb–neg) förklaras med att
negationen har olika position i språken (i fastlandsnordiska språk adjungerad
till IP och i isländska som adjungerad till VP).
Också i senare analyser har man velat räkna isländskans och svenskans
infinitivmärke som infinita subjunktioner i CP, men åsikterna har däremot
varierat något när det gäller infinitivmärket i danska och norska. En annan
skillnad gentemot Platzacks/Holmbergs tidiga analys är att man sedan slutet
av 1980-talet (se t.ex. Platzack & Holmberg 1988; jfr också Holmberg &
Platzack 1995) utgått från att negationen har en bestämd position i satsstrukturen, dvs. densamma i alla nordiska språk, nämligen mellan VP och IP.
Därmed kan ordföljdsskillnaden mellan svenska och isländska inte längre
förklaras med att negationen adjungeras till olika fraser.
I Beukema & van Dikken (1989) utgår man från att det infinita verbet i isländskan lämnar verbfrasen och flyttar till IP medan det i övriga nordiska
språk kvarstår i VP. Detta hade tidigare föreslagits av Thraínsson (1984,
1986) och förespråkades också av Sigurðsson (1989:76–81). Svenskans och
isländskans infinitivmärke analyseras av Beukema & van Dikken som
subjunktioner i CP, medan danskans infinitivmärke befinner sig i en position
mellan negationen och VP. Också Johnson & Vikner (1994) räknar med att
svenskans och isländskans infinitivmärke hör till CP, medan danskans genereras inom verbfrasen. Faarlund (2015) analyserar norskans infinitivmärke
och ser två möjliga positioner, en i IP och en i CP.
47

En på flera punkter annorlunda analys än de som redogjorts för ovan presenterar Christensen 2007 (i en analys som bygger på resonemang från Christensen 2005, särskilt avsnitten 3.3.3 och 3.3.4). Christensen utgår från att
infinitivmärket i alla nordiska språk har sin basposition inom verbfrasen (där
det genereras enligt vissa principer som jag inte går in närmare på), men att
det i svenska och isländska lämnar verbfrasen och flyttar till strukturens
spets (motsvarande CP i den förenklade modell som jag utgår från här). I
isländska inkorporeras även infinitiven så att infinitivmärket och det infinita
verbet tillsammans flyttar till spetsen. I svenska är det endast infinitivmärket
som flyttar.
Den analys som Christensen redogör för kan förklara de ordföljdsmässiga
skillnaderna mellan svenska, isländska och danska, men författaren måste
göra ytterligare antaganden för att redogöra för distributionen av infinitivmärket utanför kontrollstrukturer. Christensens analys går, starkt förenklat,
ut på att infinitivmärket i isländska och svenska har vissa nominala egenskaper som normalt förknippas med subjektet. Denna omständighet tillåter
inte att infinitivmärket genereras när det finns ett nominalfrasformat subjekt,
som i nexusinfinitiver. I danska, där infinitivmärket inte har dessa nominala
egenskaper, finns däremot inget sådant hinder.

2.4.2 Analyser av infinitivfraser i de nordiska fornspråken
Medan det finns ganska gott om analyser av infinitivfraser i de moderna
nordiska språken har intresset för infinitivfraserna i de nordiska fornspråken
varit svalare. För fornvästnordiska förhållanden finns visserligen flera studier (t.ex. Kristoffersen 1996, Faarlund 2003, 2007), men för fornsvenska
förhållanden är det egentligen enbart Cecilia Falk som i ett par arbeten (Falk
2010a, 2010b) intresserat sig för kontrollinfinitiver. I följande delavsnitt
redogör jag först för den analys som föreslås av Falk och därefter för
Faarlunds analys av fornvästnordiska förhållanden. Referaten måste förstås i
relation till de empiriska utgångspunkter som författarna har och jag redogör
därför tämligen utförligt även för dessa.
2.4.2.1 Fornsvenska förhållanden
I avsnitt 1.2 ovan presenterade jag kortfattat några av de resultat som Cecilia
Falk redovisar från en undersökning av fornsvenska kontrollinfinitiver. I
Falk 2010b argumenterar författaren för att infinitivmärkets syntaktiska status förändras genom svenskans historia. Utgångspunkten för hennes resonemang är en jämförelse av preverbal objektsplacering, s.k. OV-ordföljd, i
kontrollinfinitiver och hjälpverbsinfinitiver, något som tidigare undersökts
av Delsing (1999). Resultatet från denna jämförelse visar att OV-frekvensen
sjunker betydligt snabbare i kontrollinfinitiver med infinitivmärke än i hjälpverbsinfinitiver. För kontrollinfinitiver utan infinitivmärke är situationen mer
svårtolkad. I tabell 2.1 nedan återfinns en sammanställning av objektsplace48

ringen i kontrollinfinitiver och hjälpverbsinfinitiver (efter Falk 2010b:100).
Strecken mellan texter indikerar olika språkhistoriska perioder; den första
texterna är tillkomna före 1300, den andra gruppen under 1300-talet, den
tredje under 1400-talet och den fjärde slutligen utgörs av texter skrivna på
1500-talet.
Tabell 2.1 Andel OV i kontrollinfinitiver, med och utan infinitivmärke, i jämförelse med hjälpverbsinfinitiver (efter Falk 2010b).

Hjälpverbsinfinitiver

ÄVgL
ÖgL
UL
Bur
MB 1b
Svm
Did
Va
Rag
Swart

N
246/330
302/428
228/273
59/128
355/1890
128/228
119/503
49/151
92/220
69/422

%
74 %
71 %
84 %
46 %
19 %
56 %
24 %
32 %
42 %
16 %

Kontrollinfinitiver
med at
N
%
16/23
70 %
11/18
61 %
16/41
39 %
5/104
5%
1/88
1%
2/26
8%
2/28
7%
1/30
4%
1/50
2%
0/51
0%

utan at
N
%
5/6
–
13/37
35 %
23/34
68 %
21/92
23 %
0/17
0%
3/7
–
5/24
21 %
2/6
–
27/88
31 %
5/35
14 %

Som framgår av uppgifterna i tabell 2.1 sjunker andelen OV i hjälpverbsinfinitiver ganska långsamt, medan det för kontrollinfinitiver med at sker en
drastisk minskning redan i texter skrivna under 1300-talet (dvs. Bur och MB
1b). Denna skillnad i objektsplacering mellan infinita konstruktioner är tämligen förbryllande, men Falk menar att vi ska förstå den som en sidoeffekt av
att infinitivmärkets status förändras i tidigt 1300-tal. Falk menar att fornsvenska kontrollinfinitiver, liksom deras nusvenska motsvarigheter, ska analyseras som CP-strukturer, men till skillnad från i nusvenska fungerade infinitivmärket som en proklitisk partikel och basgenererades som sådan i verbfrasen tillsammans med verbet. När objekt placeras framför infinitiven hamnar de därför framför såväl infinitiv som infinitivmärke. Samma förhållande
gäller för hjälpverbsinfinitiverna, med den skillnaden att dessa normalt inte
konstruerades med infinitivmärke. Under 1300-talet börjar infinitivmärket
att tolkas som en infinit subjunktion. Fortfarande gäller dock att det basgenereras som ett proklitikon tillsammans med infinitiven i verbfrasen. Därför
drar det med sig infinitiven när det flyttar till CP. Detta får till följd att all
objektsflytt maskeras och därför framstår det som om den upphört i kontrollinfinitiver. Skillnaden mellan at-infinitiv och hjälpverbsinfinitiv är därför
endast ytlig, menar Falk.
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Antagandet om ett proklitiskt infinitivmärke får stöd av att det i Falks
fornsvenska material knappast förekommer att led placeras mellan at och
infinitiven. Detta beror, menar Falk, helt enkelt på att det inte finns någon
tillgänglig position där, eftersom at klitiserar på infinitiven. Falk kan också
visa att vissa adverbiella bestämningar, framför allt innehållsadverbial, placeras efter infinitiven i fornsvenska. Först mot slutet av den fornsvenska
perioden börjar det i Falks material bli mer vanligt med led mellan at och
verbet. Detta tolkar Falk så att den proklitika statusen upphör och infinitivmärket börjar basgenereras i CP. Det infinita verbet kvarstår då i verbfrasen.
Falks analys kan sammanfattas i tre steg enligt (2.18) nedan, där plustecken
indikerar proklitisk status hos infinitivmärket. Led som flyttat från VP markeras med överstrykning.
(2.18)

i. [CP
[IP iorþ
ii. [CP at+køpæ [IP iorþ
iii. [CP at
[IP

[VP at+køpæ iorþ ]]]
[VP at+køpæ iorþ ]]]
[VP køpæ iorþ
]]]

I Falk 2010a diskuterar författaren vissa skillnader mellan nusvenska och
fornsvenska kontrollinfinitiver. Som jag nämnt ovan placeras i nusvenska
vissa adverbiella bestämningar, särskilt satsadverbial, mellan infinitivmärket
och infinitiven. Det här ledföljdsmönstret är dock ovanligt i Falks fornsvenska material. Därtill är det överhuvudtaget ovanligt att satsadverbial
kommer till användning i Falks material av fornsvenska kontrollinfinitiver.
Något vanligare förefaller detta bruk vara i kontrollinfinitiver utan at. Även
bruket av hjälpverb (i kontrollinfinitiver med at) är ovanligt. En förbryllande
omständighet, som Falk kommenterar, är att den här typen av satstypiska led
inte tycks vara ovanliga i nexusinfinitiver.
Fornsvenska kontrollinfinitiver, särskilt sådana som konstrueras med infinitivmärke, kännetecknas alltså av färre satstypiska inre egenskaper än i
nusvenska. Detta utgör också en skillnad gentemot nexusinfinitiverna. Falk
diskuterar dock inte vad detta kan bero på, men konstaterar att kontrollinfinitiver över tid tycks ha erövrat fler satsliknande egenskaper.
2.4.2.2 Fornvästnordiska förhållanden
Faarlund (2003, 2005, 2007) intresserar sig för kontrollinfinitiver genom
norskans historia och diskuterar infinitivmärkets status med utgångspunkt i
dess placering i förhållande till negation. Faarlund visar att ledföljden i
norska kontrollinfinitiver (med negation eller satsadverbial) har sett olika ut
under olika perioder av språkets historia. Han urskiljer härvid tre perioder:
fornvästnordiska9 (1100–ca 1400), tidigmodern norska (ca 1400–1800-talets
slut) och modern norska (1800-talets slut och framåt) och menar att infini9

Faarlund (2007) använder termen Old Norse vilken jag här, i enlighet med svensk tradition,
översätter med fornvästnordiska.
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tivmärket har haft olika status under de tre perioderna. I (2.19) nedan ges
exempel på vardera ledföljden från Faarlunds artikel.
(2.19)

a. at ágirnask ekki Svía-konungs veldi (Hkr II.118.9)
att åtrå inte Sveakungens makt
’att inte åtrå Sveakungens makt’
b. Intje aa faa Qvile tyktes haam for leit (Mbl 237, 1770)
inte att få vila tycktes honom för hårt
’Att inte få vila tycktes honom alltför hårt’
c. det var best å ikke tenke på det

I fornvästnordiskan, som här representeras av exemplet i (2.19a), har infinitivmärket at status som underordningsmarkör och kontrollinfinitiverna analyseras alltså som infinita satser. Underordningsmarkören befinner sig i CP,
och eftersom också verbet föregår negationen håller Faarlund det för troligt
att verbet har flyttat ur verbfrasen till IP.
I tidigmodern norska (2.19b) upphör verbflytt från VP till IP i såväl bisatser som i infinitivfraser. Infinitivmärket har grammatikaliserats från underordningsmarkör i CP till proklitisk partikel som basgenereras tillsammans
med verbet i verbfrasen. Grammatikaliseringen underlättades, menar Faarlund, av det faktum att infinitivmärke och infinitiv alltid stod omedelbart
intill varandra i fornvästnordiska (i synlig syntax) och därför kom att uppfattas som en enhet (Faarlund 2007:69). Som ett bevis för att infinitivmärket
är ett element i verbfrasen anförs exempel på s.k. lyftningskonstruktioner
(som saknar CP) med infinitivmärke. I fornvästnordiska konstruerades sådana, enligt författaren, alltid med noll-infinitiv.
Övergången mellan tidigmodern och modern norska anses äga rum kring
sekelskiftet 1900. Som en tydlig skiljelinje framstår här förekomsten av s.k.
kluvna infinitiver, dvs. där led placeras mellan infinitivmärke och infinitiv.
Sådana återfinns, menar Faarlund, endast i modern norska (a.a., s. 71). Detta
analyserar författaren så att infinitivmärket genom avgrammatikalisering åter
blivit en infinit subjunktion i CP (jfr också Faarlund 2005:94). Till skillnad
från i fornnorskan förekommer inte längre verbflytt. Som vi sett i det föregående förekommer dock i nunorskan variation mellan mönstret i (2.19b) och
(2.19c), dvs. mellan det som ovan kallats för det danska respektive svenska
systemet.
Faarlunds tre steg i analysen kan sammanfattas som i (2.20), där negationen dock utelämnats:
(2.20)

i. [CP at
ii. [CP
iii. [CP å

[IP PRO ágirnask [VP ágirnask Svíakonungs veldi ]]]
[IP PRO
[VP aa+faa Qvile ]]]
[IP PRO
[VP tenke på det ]]]
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2.4.2.3 Summering och jämförelse
Falk och Faarlund arbetar båda med kontrollinfinitiver i nordiska fornspråk.
Även om de laborerar med liknande termer av infinitivmärkets status skiljer
sig deras analyser. Medan Faarlund menar att infinitivmärket i fornvästnordiska varit en infinit subjunktion tänker sig Falk stället att det i tidig äldre
fornsvenska utgjort en proklitisk infinitivmarkör i verbfrasen. Såväl Faarlund
som Falk tvingas också räkna med avgrammatikalisering (även om Falk inte
uttryckligen kommenterar detta). I bägge fallen rör det sig om proklitiska
infinitivmarkörer som utvecklas till subjunktioner. Avgrammatikalisering är
dock ett tämligen omdiskuterat fenomen som vissa forskare alls inte vill
acceptera. Faarlund baserar sina analyser på negationens placering i kontrollinfinitiverna, medan Falk istället tar objektsplaceringen som utgångspunkt.
En intressant omständighet härvid är att just negationer och andra satsadverbial knappt förekommer i Falks fornsvenska material av kontrollinfinitiver. Faarlund redovisar ett par exempel på negerade kontrollinfinitiver, men
ger inga upplysningar om fenomenets frekvens.
För Falk blir frånvaron av satsadverbial ett problem för att finna oberoende stöd för uppfattningen att det infinita verbet flyttar till satsens spets
(dvs. CP). Omvänt blir den omständigheten att infinitivmärket i fornnorska
inte alltid inleder kontrollinfinitiver utan kan föregås av exempelvis objekt
ett problem för analysen av infinitivmärket som en subjunktion. Faarlund
(2004b:274) analyserar detta som vänsteradjungering till CP. Exempel på
sådana infinitivfraser ges i (2.21) nedan. Om man istället, som Falk, väljer
att se infinitivmärket som ett proklitikon i verbfrasen blir denna typ av ordföljd lättare att förklara. Däremot vore kombinationen av preverbala objekt
och postverbalt satsadverbial problematisk för en sådan analys, men
huruvida sådana belägg förekommer i fornvästnordiskan framgår inte av
Faarlunds artiklar.
(2.21)

ok ætlaði brullup sitt at gera i Nóregi (Hhr II.428.5)
och avsåg bröllop sitt att göra i Norge
’och avsåg att hålla sitt bröllop i Norge’

Slutligen ska jag kommentera den omständigheten att Falks undersökning
talar för att vissa satstypiska egenskaper som idag är vanliga i kontrollinfinitiver knappast alls förekommer i hennes at-infinitiver. Det rör sig om negationer, satsadverbial och hjälpverb som nästan helt saknas i Falks fornsvenska material. Frånvaron av satstypiska led öppnar upp för möjligheten
att fornsvenska kontrollinfinitiver (med at) hade en annan status än vad deras
nusvenska motsvarigheter har. Hur denna eventuella skillnad bäst ska analyseras tar dock inte Falk ställning till.
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2.5 Sammanfattning
I detta kapitel har jag redogjort för mina utgångspunkter inför den fortsatta
framställningen. Inledningsvis definierades begreppen sats och satsekvivalent fras. En sats kan vara självständig eller underordnad, och satsekvivalenta fraser, i detta fall infinitivfraser, kan ansluta till bägge dessa satstyper. I
den här avhandlingen är det infinitivfraser som ansluter till underordnade
satser som står i fokus.
Med ett positionsschema försökte jag därefter att illustrera vissa skillnader mellan satser och satsekvivalenta fraser i svenskan. Härvid visade jag att
finita verb har en potential att lämna verbfrasen, något som framför allt sker
i självständiga satser, medan infinita verb saknar sådan potential.
I kapitlet har också mer allmänna frågor om infinitiven och infinitivmärkets ursprung och tidiga historia dryftats. Språkhistoriskt har infinitiven ett
ursprung som nomen och infinitivmärket som preposition. Till en början bör
därför sådana nominala funktioner som att utgöra objekt och subjekt ha tillkommit noll-infinitiver, medan at-infinitiverna återfunnits i kontexter där
prepositionsfraser använts. Över tid har sedan at-infinitiverna trängt ut nollinfinitiverna i flera av dess användningar. I nusvenska förknippas atinfinitiver framför allt med kontrollinfinitiver.
Nordiska infinitivkonstruktioner kännetecknas av en ovanligt omfattande
variation som bl.a. rör infinitivmärkets distribution utanför kontrollkontexter
och negationens placering i kontrollinfinitiver. Vi kan här notera att infinitivmärke används i förbindelse med (vissa) nexusinfinitiver i danska och
norska medan ett sådant bruk inte förekommer i svenska och isländska. I
färöiskan varierar bruket. När det gäller negationens placering kan vi identifiera tre system som jag har kallat för det isländska, det svenska respektive
det danska systemet. Färöiskan ansluter till det danska systemet medan norskan växlar mellan det svenska och det danska systemet. I isländskan placeras
negationen postverbalt i kontrollinfinitiver, medan den i svenskan står medialt, dvs. mellan infinitivmärke och infinitiv. I danskan placeras negationen
initialt, dvs. framför infinitivmärket.
Distributionen av infinitivmärket och dess position i förhållande till negation (och andra satsadverbial) är också utgångspunkten för de analyser av
den internordiska variationen som jag redogjort för. Kraftigt förenklat kan
man säga att många analyser tar fasta på att infinitivmärket i det svenska och
isländska systemet befinner sig i en strukturellt högre position än i det
danska systemet. I svenska och isländska måste infinitivmärket inleda kontrollinfinitiver och analyseras därför ofta som ett led i CP medan det i danska
står i direkt anslutning till infinitiven och ofta analyseras som en del av verbfrasen. Skillnaden mellan svenska och isländska förklaras med att infinitiven
lämnar verbfrasen för en position ovanför negationen i isländska, men inte i
svenska.
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Analyserna av de språkhistoriska förhållandena i svenska och norska ansluter på olika vis till de synkront inriktade analyserna. För svenskans del
gäller att det i fornsvenskan tycks ha funnits en närmare relation mellan infinitivmärket och infinitiven, ungefär som i modern danska. Detta visar sig
genom att led normalt inte placeras medialt i fornsvenska samt att infinitivmärket, i varje fall i tidig äldre fornsvenska, inte behövde inleda kontrollinfinitiver. En annan skillnad rör de fornsvenska kontrollinfinitivernas begränsade möjligheter att innehålla satstypiska led som satsadverbial och hjälpverb.
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3 Finita satsers egenskaper och struktur

Denna avhandling handlar till stor del om hur de satsekvivalenta infinitivfraserna förhåller sig till finita satser. Dels undersöker jag på ett konkret empiriskt plan i vilka avseenden kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver liknar och
skiljer sig ifrån finita (underordnade) satser, dels diskuterar jag hur dessa
likheter och skillnader följer av de respektive syntagmernas abstrakta struktur. Som utgångspunkt för den strukturella analysen av de satsekvivalenta
fraserna förklarar jag i detta kapitel hur jag ser på finita satsers struktur.
Denna syn bygger främst på avväganden rörande hur verbs temporala egenskaper samt finithet ska representeras i satsmodellen.
Analysen sker inom ramen för en generativ analysmodell. Jag antar en
traditionell modell som består av en C-domän, en I-domän och en v-domän.
Syftet här är inte att utveckla analysmodellen, utan att säga någonting om
domänernas och de enskilda funktionella frasers funktioner i derivationen av
finita och infinita strukturer.

3.1 Verbs temporala egenskaper
I detta delavsnitt redogör jag först (i avsnitt 3.1.1) för tidigare analyser av
verbs temporala egenskaper och därefter (i avsnitt 3.1.2) presenterar jag
mina egna ställningstaganden i frågan.

3.1.1 Bakgrund och tidigare forskning
I den grammatiska traditionen föreligger en särskild term, tempus, för att tala
om satsens temporala uttryck, se t.ex. SAG:s (1:221) definition av tempus i
(3.1).
(3.1)

tempus, grammatisk kategori som anger en aktions tid i förhållande till talögonblicket eller till en annan tidpunkt som i sin tur är
relaterad till talögonblicket. Tempus anges antingen av en finit
böjningsform av ett verb (enkelt tempus) eller av en kombination
av enkelt tempus och ett temporalt hjälpverb som konstrueras med
ett underordnat verb i infinit form (sammansatt tempus).
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SAG:s definition tar alltså fasta på ett samband mellan finithet och tempus.
Även om en sådan definition följaktligen inte medger att infinitiven betraktas som tempusmarkerad går det inte att bortse från att också infinita verb
uttrycker någon form av temporal information som beroende av kontexten
tolkas på olika sätt. Ett kort stycke ägnas dessa förhållanden i SAG (3:616 f.)
där det framgår att infinitivens aktion oftast sammanfaller med det överordnade verbets, men att den även kan avse senare tid. Denna futurala läsning
markeras aldrig med futuralt hjälpverb. För att uttrycka förfluten tid krävs
däremot det temporala hjälpverbet ha + supinumfras. Jfr (3.2a), där matrissatsens och infinitivfrasens aktion är samtidiga, (3.2b), där matrissatsens
aktion föregår infinitivfrasens, och (3.2c), där infinitivfrasens aktion föregår
matrissatsens.
(3.2)

a. Jag försöker att låsa dörren.
b. Han lovade oss att närvara i morgon.
c. Det är skönt för dem att ha gjort läxorna.

Infinitivens temporala egenskaper påminner en del om presens genom att
kunna uttrycka både samtidighet och en efter-relation, men inte en förerelation. Men det är bara presens, i egenskap av finit verb, som självständigt
kan utgöra predikatsled i en självständig sats; infinitiver saknar denna möjlighet. Skillnaden hänger samman med att presensformen, men inte infinitiven, kan relatera aktionen till talögonblicket (jfr definitionen i 3.1).
Bernard Comrie (1985:9) definierar tempus som ett grammatikaliserat uttryck för lokalisering av tid. För att denna temporala lokalisering ska kunna
tolkas krävs en referenspunkt som vi kan relatera den temporala informationen till, och därför talar han om ett tempus som ett deiktiskt system (Comrie 1985:14). Referenspunkten (det deiktiska centrat) kan antingen utgöras
av talögonblicket eller av ett kontextuellt identifierbart led, t.ex. ett överordnat verb (a. a., s. 14 ff.). I Comries definition har verb som tar talögonblicket
som referenspunkt absolut tempus, medan verb som tar ett annat led som
referenspunkt har relativt tempus. Typiskt har finita verb (i engelskan) absolut tempus och infinita verb relativt tempus (a.a., s. 56). Med en sådan analys
skulle således skillnaden mellan infinitiv och presens vara att de förra uttrycker relativt tempus medan de senare uttrycker absolut tempus (se vidare
nedan).
Frågan om infinitivers temporala egenskaper har diskuterats flitigt i den
grammatiska litteraturen och alltsedan 1980-talet har det vuxit fram en konsensus bland många forskare att infinitiver kan ge uttryck för vad som ibland
kallas för semantiskt tempus, även om detta normalt inte ges morfologiskt
uttryck i t.ex. moderna indoeuropeiska språk. Tim Stowell argumenterade i
en inflytelserik artikel (Stowell 1982) för att kontrollinfinitivers verbaktion
uttrycker en icke-realiserad aktion (”unrealized tense”) vars betydelse ligger
nära den hos futurum. Stowell jämför kontrollinfinitiver med andra typer av
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infinita verbkonstruktioner (particip och nexusinfinitiver10) och menar att
dessa inte på samma sätt uttrycker tempus. För nexusinfinitiverna, som är av
störst betydelse för resonemanget här, anser Stowell att den temporala tolkningen är helt avhängig den syntaktiska kontexten och att dessa kan ges
olika temporal läsning beroende av det styrande predikatet. Motsvarande
variation menar han inte förekommer i kontrollinfinitiver som alltid ger uttryck för en icke-realiserad aktion. Kontrollinfinitivers tempus är alltså, i
Stowells analys, internt definierat precis som finita satsers tempus, medan
det är externt definierat i andra typer av infinitivkomplement (Stowell
1982:563).
I Stowells följd har sedan frågan om infinitivkomplements temporala
egenskaper diskuterats livligt. Stowells tanke att vissa typer av infinitivkomplement självständigt kan uttrycka (semantiskt) tempus har anammats av
många, men det råder delade uppfattningar om vilka infinitivkomplement
som är temporala. Så argumenterar exempelvis David Pesetsky (1992) för att
kontrollinfinitiver har olika temporala egenskaper som beror på det styrande
predikatet. Samma tankar har också Idan Landau, som i sin avhandling om
kontroll (Landau 1999, senare publicerad som Landau 2000) presenterar en
typologi över predikat som tar infinitivkomplement. Landau är primärt intresserad av distributionen av PRO men det visar sig att det finns en koppling mellan vad Landau kallar för temporala (eng. tensed) och icketemporala (eng. untensed) infinitivkomplement och två övergripande typer
av kontroll (Landau 2000:36, 56).11
Också för svenska förhållanden har infinitivkomplements temporala
egenskaper diskuterats, så t.ex. i Anna-Lena Wiklunds avhandling (2005,
senare publicerad som Wiklund 2007). Syftet med Wiklunds avhandling är
inte, som för Landau, att redogöra för kontrollförhållanden (som istället är
ämnet för Benjamin Lyngfelts (2002) avhandling) utan att beskriva och förklara ett helt annat syntaktiskt fenomen, nämligen s.k. tempuskopiering.12
Wiklund identifierar härvid nio grupper av predikat varav fem tar temporala
infinitivkomplement och fyra icke-temporala. För att avgöra huruvida ett
infinitivkomplement ska bedömas som temporalt eller ej utnyttjar hon
samma typ av test som tidigare Landau (2000) och försöker fastställa om det
styrande predikatet tillåter att infinitivkomplementet har en temporal läsning

10

Stowell (1982) använder termen Exceptional Case Marking, ECM, med samma innebörd
som nexusinfinitiver i förbindelse med anförings- och kognitionsverb. För konsekvensens
skull använder jag här termen nexusinfinitiv.
11
Kopplingen mellan den temporala tolkningen av infinitivkomplement och distributionen av
PRO uppmärksammas också av Martins (2001). Jfr också Chomsky & Lasnik (1992).
12
Mer specifikt innebär det att Wiklund intresserar sig för distributionella begränsningar på
konstruktioner av de typer som presenteras nedan (efter Wiklund 2007:1):
(i) a.
Han försökte o skrev ett brev (ist. f. Han försökte o skriva ett brev).
b. Han hade kunnat skrivit (ist. f. Han hade kunnat skriva).
c.
Han satt och skrev dikter.
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som inte sammanfaller med matrisverbet. Några exempel (efter Wiklund
2007:38):
(3.3)

a. *Igår började han att steka en fisk imorgon.
b. Igår beslutade han att resa hem imorgon.

I bägge exemplen finns ett tidsadverbial igår i den överordnade satsen och
ett tidsadverbial imorgon i infinitivkomplementet. Detta betyder alltså att
infinitivkomplement och matrissats ger uttryck för olika temporal information, men som vi ser är detta endast möjligt i b-exemplet. Detta tolkar
Wiklund så att infinitivkomplement till styrande verb som börja inte ger
uttryck för självständiga temporala relationer, medan infinitivkomplement
till verb som besluta gör det. Verbet besluta karaktäriseras för övrigt, liksom
en stor del av de övriga temporala predikaten, som ”future oriented”. Detta
innebär att predikatet i normalläget förutsätter att den underordnade verbaktionen inträffar senare än det styrande predikatsledet. Man kan därför fråga
sig varför verb som tvingar fram en futural läsning av infinitivkomplementet
är annorlunda än sådana som tvingar en simultan läsning av den underordnade aktionen, eftersom bägge infinitivkomplements temporala tolkning är
avhängig det styrande predikatet. Detta diskuterar Wiklund dock inte.
Till skillnad från de analyser som redogjorts för ovan argumenterar Susi
Wurmbrand (2007, 2014) för att infinitivkomplement saknar temporal dimension. Det som ofta betraktats som bevis på tempus i infinitivkomplement, t.ex. sådana infinitivfraser som (3.3b) ovan där infinitivkomplementet
ger uttryck för en ännu icke realiserad aktion, menar Wurmbrand snarare är
ett slags modal betydelse irrealis än tempus (även om de tolkas temporalt).
Med utgångspunkt i Reichenbachs (1947) klassiska förståelse av tempus i
termer av tre temporala fixpunkter diskuterar Norbert Hornstein (1990) bl.a.
infinitivkomplements temporala egenskaper. Hornstein driver tesen att relationen mellan referenstiden (R) och talögonblicket (S = the moment of
speech) aldrig bestäms i infinita strukturer, utan endast relationen mellan
referenstiden och eventtiden (E). Detta får som följd att infinita strukturer
aldrig tolkas i relation till talögonblicket, utan istället relateras till en överordnad strukturs eventtid efter vissa principer (Hornstein 1990:147 f.). Också
Sigurðsson (2016) utgår från Reichenbachs förståelse av tempus i sin analys
där han kopplar var och en av de tre referenspunkterna till någon av satsens
tre domäner. Även i Sigurðssons analys, som inte i första hand behandlar
infinita strukturer, krävs ett finit verb för att relationen mellan E och R ska
kunna relateras till talögonblicket.
Kristin Eide har i en rad arbeten (Eide 2005, 2007, 2009a, 2009b, 2016)
bl.a. intresserat sig för förhållandet mellan finithet och tempus. Analysen
utgår delvis från Comries (1985) uppdelning mellan absolut och relativt
tempus, men också från dennes karaktärisering av det germanska tempussystemet. Comrie (1985:49) menar att den grundläggande tempusdistinktionen
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i germanska språk är den mellan dåtid och icke-dåtid (past respektive nonpast). Som stöd för detta anför han att det i germanska språk endast finns två
enkla tempus, presens och preteritum, och att presens i sådana system inte
enbart uttrycker simultanitet med en temporal referenspunkt utan också kan
användas för att uttrycka futurum. Preteritum, å andra sidan, har enbart som
funktion att uttrycka dåtid (när det används temporalt). Vi får därför ett germanskt tempussystem som bygger på distinktionen [+PAST] : [–PAST].
Som vi sett ovan skiljer alltså Comrie på absolut och relativt tempus. Medan absolut tempus tolkas direkt mot talögonblicket, förstås relativa tempus
istället i förhållande till ett kontextuellt identifierbart led, t.ex. ett överordnat
predikat. Comrie menar att finita verb (i engelskan) normalt har absolut tempus medan infinita verb på motsvarande sätt normalt har relativt tempus.
Med utgångspunkt i Comries analyser föreslår Eide en beskrivning av det
germanska tempussystemet i vilket infinitiv och supinum integreras som
infinita motsvarigheter till presens och preteritum. De finita verben kan relateras direkt till talögonblicket medan de infinita måste relateras till ett överordnat, temporalt led. Jämför sammanställningen i tablå 3.1
Tablå 3.1

Tempus- och finithetssystemet i nordiska språk (efter Eide 2005:350).

+ FINITE
preteritum
presens

+PAST
–PAST

–FINITE
supinum
infinitiv

Eide ger sålunda infinitiven ett temporalt värde och införlivar den i tempussystemet. Analysen svarar för det faktum att infinitiven kan uttrycka temporal simultanitet med en överordnad sats liksom det också kan ge uttryck för
en aktion som är futural i förhållande till den överordnade satsen. Däremot
kan infinitiven aldrig uttrycka förflutenhet i förhållande till den överordnade
satsen. För att detta ska kunna uttryckas krävs supinum (samt ett temporalt
hjälpverb ha) (jfr också Eide 2005:355). Några exempel:
(3.4)

a.
b.
c.
d.

Jag försöker att låsa dörren.
Jag lovar att låsa dörren (innan jag går).
*Jag firar att avsluta anställningen.
Jag firar att ha avslutat anställningen.

(simultan)
(futural)
(*dåtid)
(dåtid)

Vidare kan vi också konstatera att finithet, med denna förståelse, inte kan
uppfattas som en förutsättning för tempus, vilket ibland har påståtts (och
som impliceras exempelvis i SAG, jfr ovan) (jfr Eide 2009b:96). Istället
tänker sig Eide tempus som en inneboende egenskap hos alla verb (se t.ex.
Eide 2009a:361) och hon föreslår, utan att närmare redogöra för alla detaljer,
att tempus kommer till uttryck på åtminstone två ställen i strukturen: i vdomänen och i I-domänen (Eide 2005:351).
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En viktig slutsats efter genomgången ovan är att finita verb, till skillnad
från infinita verb, kan anses relatera sin temporala information direkt till
talögonblicket. Som vi har sett kan detta förhållande analyseras på olika sätt
och jag ska i det följande delavsnittet redogöra för min egen syn på saken.

3.1.2 Finit och icke-finit temporalitet
Inom generativ tradition har tempus kommit att förknippas med en särskild
funktionell fras inom I-domänen kallad TP. Så menar t.ex. Christer Platzack
(2011:134) att en ”struktur som inte innehåller TP saknar […] egen tidsdimension”. Det är dock inte alla som ser TP som en förutsättning för en temporal dimension. Så menar exempelvis Katarina Lundin (2003b) att temporalitet kommer till uttryck redan inom v-domänen. Också Eide (2005:351)
ansluter till en sådan uppfattning och menar vidare att det är en inneboende
egenskap hos alla verb att uttrycka tempus (2009a:361).
Jag håller med Eide om att alla verb uttrycker temporalitet. Däremot vill
jag inte alltid referera till denna som tempus. Jag tänker mig istället att tempus är uppbyggt av två drag, ett finit och ett icke-finit, av vilka det ickefinita kommer till uttryck redan inom vP. Det finita draget däremot regleras i
TP inom I-domänen och bidrar med en potential hos verbet att relatera satsens aktion direkt till talögonblicket.13 Alla verbformer kan således uttrycka
någon form av temporalitet. Men medan finita verb har både ett finit och ett
icke-finit temporalt drag, har infinita verb endast ett icke-finit temporalt
drag.
Flera av de analyser som jag har nämnt ovan tar Reichenbachs (1947) förståelse av tempus som utgångspunkt (t.ex. Hornstein 1990; Sigurðsson
2016). Reichenbach menar att relationen mellan referenstid (R) och eventtid
(E) svarar mot kategorierna anterior, posterior och simple (dvs. föregående,
efterföljande och enkel), medan relationen mellan talögonblicket (S) och
referenstiden svarar mot kategorierna past, present och future (dvs. dåtid,
nutid och framtid).
I likhet med Hornstein (1990) och Sigurðsson (2016) tänker jag mig att
den icke-finita delen av tempus endast inkluderar relationen mellan eventtiden E och referenstiden R. Till skillnad från Reichenbachs ursprungliga förslag finner jag det dock tillräckligt att räkna med att språket endast gör en
distinktion mellan relationer som är +anterior, [+ANT], och sådana som är
–anterior, [–ANT], dvs. uttrycker huruvida eventtiden inträffar före referenstiden eller ej. Alla verbformer kan preciseras med avseende på detta drag.
På motsvarande sätt tänker jag, i linje med Comrie (1985), att det för relationen mellan referenstiden och talögonblicket är en fråga om en distinkt13

Jag talar här om en potential att relatera till talögonblicket, eftersom en underordnad sats
finita verb ibland snarare än talögonblicket tar den överordnade verbfrasens aktion som temporal referenspunkt (jfr diskussion i Magnusson 2007:207 f.).

60

ion mellan [+PAST] och [–PAST], som avser huruvida referenstiden ligger
före talögonblicket eller ej. Endast finita verb kan uttrycka detta drag.
Om vi så preciserar infinitiv, supinum, presens och preteritum i ett system
sådant som det beskrivs ovan blir resultatet att endast supinum uttrycker
[+ANT], medan resterande verbformer är [–ANT]. Av de finita verben uttrycker preteritum [+PAST] och presens [–PAST]. Se fördelningen av verbformernas temporala drag i tablå 3.2.
Tablå 3.2

Infinitiv
Supinum
Presens
Preteritum

Verbformernas temporala drag

ANT
–
+
–
–

PAST
∅
∅

–
+

Det icke-finita temporala draget, som alltså antas föreligga i alla verbformer,
förknippar jag med den övre verbfrasen, vP, medan det finita draget, som
bara uttrycks av finita verb, regleras i en TP inom I-domänen, vilken i övrigt
kan ge utrymme åt satsadverbial och baspositioner för hjälpverb. Till skillnad från exempelvis Platzack 2011 ser jag därför inte TP som en förutsättning för att en struktur ska kunna ha en temporal dimension; däremot är den
en förutsättning för att ett verbs temporala information ska kunna relateras
till talögonblicket, en möjlighet som endast står finita verb till buds.
Konsekvensen av detta synsätt är att jag betraktar alla verbformer som
böjda. Derivationen startar med att en lexikalt ospecificerad rot förenas med
en stamändelse i VP. Därpå måste verbstammen flytta vidare och förenas
med en böjningsändelse i vP. Både stamändelsen och böjningsändelsen kan
vara osynliga, och i svenskan är det endast i första konjugationen som verbformernas komplexitet är fullt synlig (i vissa former), eftersom den har en
synlig stamändelse, -a, medan övriga konjugationer har osynlig stamändelse,
jfr t.ex. preteritumformerna hopp-a-de (1:a konj.) – köp-∅-te (2:a konj.).
Roten kan identifieras som det element som återfinns i sammansättningar
som hopp-torn och köp-sug (jfr Josefsson 1997), medan stammen kan identifieras utifrån imperativformerna som böjs med noll-morfem, jfr hoppa! –
köp!. Infinitiven har en synlig ändelse, -a, i andra och fjärde konjugationen
(dvs. efter stamslut på konsonant), som i köpa och skriva, men osynlig ändelse i första och tredje konjugationen (dvs. efter stamslut på vokal), som i
hoppa och sy.
I vP preciseras aktionen som [+ANT] eller [–ANT] enligt ovan. Infinita
verb projicerar inte någon TP och stannar i vP. Finita verb däremot förutsätter, i kraft av sitt finita temporala drag, dvs. [+PAST] eller [–PAST], en TP i
I-domänen ovanför vP. Ett finit verb kan flytta högre upp i strukturen, men
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behöver inte nödvändigtvis göra det (eftersom det abstrakta draget i T i vissa
fall kan tillfredsställas genom Agree).
Ett finit verb har således en potential att relatera temporal information direkt till talögonblicket. Denna association med talögonblicket ser jag också
som en förutsättning för att en proposition ska etableras. Genom att strukturen relateras till talögonblicket får predikationen (dvs. den grundläggande
subjekt-verb-relation som kommer till uttryck inom v-domänen) ett potentiellt sanningsvärde (som språkbrukaren kan ta ställning till på olika vis inom
C-domänen, se vidare nedan). En proposition ska alltså förstås som en predikation med ett potentiellt sanningsvärde, och jag ser således finithet som en
förutsättning för propositionen (jfr Platzack 1998b:59).14
Slutsatsen av detta är således att jag inte ser TP som en förutsättning för
att en struktur ska ha en temporal dimension, men däremot för att den ska
kunna uttrycka tempus. Tempus definieras här som en potential att relatera
den temporala informationen direkt till talögonblicket. I kraft av denna potential ser jag också TP som en förutsättning för att en proposition ska etableras. En proposition har, till skillnad från en predikation, ett potentiellt sanningsvärde.

3.2 Finithet och satsstruktur
Det är inte bara de finita verbens förmåga att självständigt uttrycka tempus
som utmärker finita satser visavi infinita satsekvivalenta fraser. I detta avsnitt diskuterar jag vilka egenskaper som är exklusiva för finita satser och på
vilket sätt de återspeglas i satsstrukturen. Avsnitt 3.1 ger en bakgrund till
begreppet finithet, i avsnitt 3.2 presenterar jag mina egna ställningstaganden.

3.2.1 Bakgrund
Termen finit har sitt ursprung i den latinska grammatiktraditionen där den
(till en början) har betydelsen ’bestämd, begränsad’. Begreppet kom först att
användas för att beskriva personliga pronomen, dvs. sådana pronomen som
har en bestämd eller specifik referent. Dessa kallades således för pronomen
finita. Begreppet finit överfördes därefter på sådana verb som genom sin
morfologi ger uttryck för person och numerus, dvs. vars form är bunden eller
beroende av sitt subjekt. Med en dylik definition kännetecknas alltså finita
verb av subjektskongruens, medan infinita verb inte kongruerar med sitt
subjekt (om termen finithet i den grammatiska traditionen, se vidare
Nikolaeva 2007). För språk som svenska, där verb inte längre kongruerar
med sitt subjekt, är en sådan definition av förståeliga skäl mindre lämplig.
14

Vi kan notera att Eide (2005:386) gör samma distinktioner som ovan men använder andra
termer.
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Det förekommer för övrigt även språk där också infinita verbformer uppvisar
subjektskongruens. Ett sådant språk är (europeisk) portugisiska (se t.ex. Rapaso 1987 och Martins 2007).
Senare har finithet kommit att förknippas med morfologiskt tempus och
möjlighet att fungera som predikat i självständiga satser. Ett finit verb kännetecknas med en sådan definition av att uttrycka morfologiska tempusdistinktioner samt att självständigt fungera som predikatsled i en sats. Även
dessa kopplingar är dock svåra att upprätthålla ur ett typologiskt perspektiv.
Så är exempelvis latin ett språk där infinitiven uppvisar tempusmorfologi,
men även fornvästnordiska nexusinfinitiver av vissa modalverb böjs när det
överordnade verbet står i preteritum (Noreen 1913:208 f.; jfr också Platzack
2011:97 f.). Inte heller kopplingen mellan finithet och möjligheten att självständigt fungera som predikatsled i satser förefaller universell. Så finns det i
exempelvis ryskan möjligheter att låta infinitiven fungera som predikat i
självständiga satser (Johns & Smallwood 1999:167).
Också inom generativ tradition har finithetsbegreppet kommit att spela en
viktig roll och ett vanligt antagande är att finithet regleras i satsens spets, i
C-domänen. Forskningen om satsens initialfält i svenska har i hög utsträckning tagit intryck av Rizzis (1997) förslag till analys av C-domänen som
innebär att den klyvs i två system som han kallar för ”the Force–finitenes
system” respektive ”the Topic–focussystem”. C-domänen utgör, menar
Rizzi, ett gränssnitt både mot satsens propositionella innehåll (som kommer
till uttryck i I-domänen) och mot den omgivande kontexten (som t.ex. kan
utgöras av en överordnad sats eller av diskursen som helhet). Detta innebär
att C-domänen minimalt måste bestå av två fraser som han kallar för ForceP
respektive FinP. ForceP fungerar som en satstypsreglerande fras och det är
genom denna fras som satsen relateras till kontexten. FinP utgör istället
gränssnittet mot satsens propositionella innehåll, som enligt Rizzi regleras i
I-domänen. I tillägg till dessa funktioner laborerar Rizzi, utifrån förhållandena i italienskan, med fraser för topikaliserade och fokala led inom Cdomänen, men till skillnad från ForceP och FinP är dessa topik- och fokusfraser inte nödvändiga för att bygga upp en sats.
Med Rizzis analys som utgångspunkt föreslår Christer Platzack (1998a)
en modell som endast består av ForceP och FinP. Vidare räknar Platzack
med ett synlighetsvillkor i C-domänen som innebär att båda fraserna måste
synliggöras genom att något led flyttar till dem. Liksom i Rizzis analys betraktar Platzack ForceP som en satstypsfras och han identifierar i enlighet
med Platzack & Rosengren 1997 deklarativa, interrogativa och imperativa
satser. En viktig skillnad mellan Platzack och Rizzi rör tolkningen av FinP.
Medan denna fras för Rizzi knyter C-domänen till propositionen (som etableras i I-domänen) är FinP för Platzack den propositionsetablerande delen
av satsen. Platzack menar att satsen får en temporal dimension i I-domänen
och att denna tolkas i förhållande till ett här och nu genom FinP. Vi får därför en proposition först när FinP fogas till strukturen (Platzack 1998a:59).
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FinP attraherar såväl det finita verbet som satsens subjekt, och det är genom att dessa nexusled flyttar hit som propositionen i en huvudsats etableras. Synlighetsvillkoret gör sedan att ett led måste flytta vidare till ForceP,
ofta subjektet. För bisatser är situationen annorlunda. Det finita verbet flyttar
inte till Fin° som istället upptas av subjunktionen. På grund av synlighetsvillkoret flyttar subjunktionen vidare till Force°. En skillnad mellan huvudsatser och bisatser är, menar Platzack, att bisatsers proposition måste tolkas i
förhållande till en överordnad sats (dvs. att bisatsers finithet är kopplad till
matrissatsen).
Platzacks tanke om FinP som den propositionsetablerande delen av satsen
bildar utgångspunkten för Stroh-Wollin (2002) som därutöver argumenterar
för en klyvning av finithetsfrasen i två delar. För Stroh-Wollin är ForceP
däremot inte en satstypsreglerande fras utan har istället en meningskonstituerande funktion, dvs. den gör att satser kan fungera som korrelat till språkhandlingar. Eftersom underordnade satser normalt inte uttrycker självständiga språkhandlingar saknar de enligt detta synsätt ForceP. Istället tänker sig
Stroh-Wollin att satstyp kommer till uttryck i en övre modal finitfras som
hon kallar för FinMP, en fras genom vilken talaren på olika vis kan förhålla
sig till propositionen, antingen genom verbmorfologin (t.ex. +/– indikativ)
eller genom subjunktioner (t.ex. att som anger en neutral inställning till propositionens sanningshalt eller om som medför polaritet).
Den propositionsetablerande delen av finithetsfrasen betecknar hon istället för FinTP som kan betecknas som en temporal finithetsfras genom vilken
det finita verbets temporala dimension knyts till ett här och nu. FinTP befinner sig strukturellt lägre än den modala frasen. Bisatser och huvudsatser
skiljer sig i Stroh-Wollins modell åt endast i den del av satsen som är ovanför FinTP vilket innebär att propositionen etableras på samma sätt i huvudsatser och bisatser (Stroh-Wollin 2002:156–157). Däremot kan vår tolkning
av propositionen i en underordnad sats påverkas av den överordnade. Också
subjektet brukar antas spela en viktig roll i etableringen av en proposition (i
egenskap av ”propositionsbas”) och det är därför vanligt att också subjektet
antas flytta till finithetsfrasen.
Till skillnad från Rizzi 1997 och Platzack 1998a betraktar alltså StrohWollin (2002) ForceP som en projektion som ger satser språkhandlingsstatus. Den är därför endast tillgänglig i självständiga, icke-underordnade satser. I FinMP regleras satsmodalitet, dvs. ett slags ställningstagande till propositionens sanningsvärde. I självständiga satser upptas det modala finithetshuvudet av det finita verbet och i underordnade satser av subjunktioner som att
eller om (vilka markerar satsen som deklarativ respektive interrogativ/konditional). I FinTP, slutligen, de temporala finithetsfrasen, etableras
satsens proposition.
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3.2.2 Finita satser struktur ovanför TP
I Stroh-Wollins (2002) analys är finithet förknippat med två funktioner: att
etablera en proposition samt att värdera denna proposition på olika sätt. I
avsnitt 3.1 ovan argumenterade jag för att propositionen etableras i den
funktionella frasen TP som projiceras av finita verb. Med en sådan förståelse
av TP finns det inget behov för en temporal finithetsfras som kan förankra
verbaktionen i talögonblicket. I min analys sköts detta av TP. Men liksom
Stroh-Wollin tänker jag att finithetens temporala och modala drag är strukturellt separerade och att de senare regleras i C-domänen.
Vi kan vidare konstatera att det är möjligt att associera C-domänen med
flera olika egenskaper som utmärker satser, som specificering av satstyp,
modus och språkhandlingsstatus. Här tar jag dock inte ställning till om och i
så fall hur man ska dela upp C-domänen i flera fraser (t.ex. bland annat en
finitfras), utan refererar till denna del av strukturen som CP. En viktigare
fråga i detta sammanhang är om C-domänen uteslutande reglerar egenskaper
som endast föreligger i finita satser. Det skulle i så fall kunna innebära att
satsekvivalenta fraser inte bör ha någon CP. Jag tänker mig emellertid att Cdomänen, såsom gränssnitt mot kontexten, också reglerar hierarkiska förhållanden. Och, för att föregå den kommande analysen, menar jag att det därför
är möjligt att se infinitivmärket, såsom många gör (jfr avsnitt 2.4.1), som en
infinit subjunktion i ett C-huvud.

3.3 Slutsatser
I detta kapitel har jag diskuterat verbs temporala egenskaper och vad som
särskilt utmärker finita satser. Tempus består, enligt min analys, av ett ickefinit och ett finit temporalt drag. Det icke-finita draget föreligger i både finita
och infinita verbformer och förknippas i strukturen med vP. Med det finita
temporala draget följer en potential att relatera aktionen direkt till talögonblicket, vilket innebär att en proposition etableras. Det finita temporala draget förknippar jag med den funktionella frasen TP inom I-domänen. Endast
finita verb projicerar TP, aldrig infinita.
Den proposition som etableras med TP kan beskrivas som en predikation
med ett potentiellt sanningsvärde. Med C-domänen förknippas egenskaper
som ger språkbrukarna möjlighet att värdera propositionen och dess sanningsvärde, t.ex. genom modus och satstypsmarkering. Sådana egenskaper är
exklusiva för finita satser, eftersom de förutsätter en proposition som kan
värderas. Men det är också i C-domänen som satsinnehållet relateras till
kontexten, antingen till den yttre kontexten eller till en överordnad sats. Det
senare gäller bisatser och i detta avseende liknar de satsekvivalenta infinitivfraserna bisatser. När jag i det följande använder beteckningen CP är det
framför allt möjligheten att uttrycka satshierarki jag avser. (Huruvida de
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satsexklusiva funktionerna bör föranleda en uppdelning av CP på flera funktionella fraser tar jag alltså inte ställning till här.)
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4 Satsekvivalenta infinitivfraser i nusvenska

I detta kapitel redogörs för kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver i nusvenskan och deras respektive förhållande till underordnade satser, med fokus på
distribution och vissa inre egenskaper. Beskrivningen utgår dels från redogörelsen i SAG, dels från egna undersökningar, av vilka flera resulterar i olika
typer av kvantitativa uppgifter om de undersökta fenomenens utbredning.
Syftet med kapitlet är att teckna en bild av nusvenska förhållanden mot vilken den historiska undersökningen kan jämföras.

4.1 Infinitivmärkets distribution
Med viss förenkling kan man säga att infinitivmärket är kännetecknande för
kontrollinfinitiver, där det kan vara obligatorisk eller fakultativt, medan det
är ogrammatiskt i nexusinfinitiver. I detta avseende hamnar den svårdefinierade kategorin hjälpverbsinfinitiver i ett slags mellanposition. Medan vissa
hjälpverb, som ska och kunna, knappast kan konstrueras med infinitivmärke,
är det i förbindelse med andra, t.ex. futuralt kommer, möjligt (fram till nyligen även normen) att använda infinitivmärke. Beroende av hur kategorin
hjälpverb definieras och avgränsas kommer man till olika resultat beträffande infinitivmärkets distribution i hjälpverbsinfinitiver.
I SAG räknar man frånvaron av infinitivmärke som ett av flera tecken på
att ett verb kan uppfattas som hjälpverb (jfr också Bylin 2013). På motsvarande sätt förekommer regionalt att vissa typer av nexusinfinitiver också
konstrueras med infinitivmärke (jfr Platzack 1986b:135). Infinitivmärkets
distribution i nusvenska finns tämligen utförligt beskrivet i SAG (2:596–
598), och det är på denna redogörelse som detta avsnitt framför allt bygger.
I svenskt standardspråk gäller alltså att infinitivmärket är ogrammatiskt i
nexusinfinitiver och obligatoriskt eller fakultativt i kontrollinfinitiver. I kontrollinfinitiverna är infinitivmärket obligatoriskt när infinitivfrasen fungerar
som prepositionsrektion, se (4.1a), attribut, se (4.1b), avsiktsadverbial, se
(4.1c) och när den står som postponerat subjekt (4.1d) eller objekt (4.1d).
Dessutom är infinitivmärket i vissa fall obligatoriskt när infinitivfrasen fungerar som objekt (4.1f).
(4.1)

a. längta efter *(att) stå här.
b. viljan *(att) segra
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c.
d.
e.
f.

Vi skickade Emil *(att) köpa cigaretter.
Det var intressant *(att) få höra på henne.
Han överlät åt oss *(att) lösa ala problem.
Han hatar *(att) bli sedd över axeln.

Även om att vanligen betraktas som obligatoriskt i dessa fall finns det undantag också här. Redan Erik Lundin (1919, 1920) anmärker i sin kartläggning av infinitivmärkets utbredning i det tidiga 1900-talets svenska att infinitivmärket ibland utelämnas efter preposition (jfr också Kalm 2016:143 f.).
Jag har själv gjort sökningar i Språkbanken på preposition + infinitiv och
därvid kunnat belägga ett stort antal exempel på denna typ av konstruktion.
Fenomenet förefaller vara tämligen utbrett i bloggtexter av olika slag, men
återfinns också i andra typer av texter. Lundins (1919:156) exempel återges i
(4.2) och några exempel från Språkbanken i (4.3).15
(4.2)

a. Miss H. hade inte haft tanke på uppsöka mrs G.
b. Han är för äkta allmogeman för beröfva sin sång de ärliga uttrycken af lidelse.
c. … du lärde oss gråta för sjunga … [istället för ’och icke’]
d. Man har lagt, för lura staten, sågspån uti mjöl.

(4.3)

a. När jag gick ut för titta såg jag att hela paradentrén var full av
rök. (Press 96)
b. Det var efter dessa samtal som jag beslöt mig för skildra de
svenskar som […] (Press 97)
c. I tisdags avled han på ett sjukhus efter ha sårats i ett bakhåll.
(Press 96)
d. För den som är intresserad av träffa och se gamla medaljprydda
veteraner […] rekommenderas ett besök i Moskva […].
(Bloggmix 2006)

Vi kan notera att det i exemplen ovan både är frågan om prepositioner som
inleder fria adverbial (4.2b, d och 4.3a, c) och om sådana som är lexikalt
bundna av något led i den överordnade matrissatsen (4.2a, 4.3b, d). Detta
från normen avvikande bruk kommenteras inte i SAG, som däremot upptar
andra typer av mer marginella förekomster av noll-infinitiv där vi normalt
förväntar oss en att-infinitiv. Så nämner man (SAG 3:598) att infinitivmärket
i formell stil kan utelämnas efter verb, adjektiv och particip där normen
normalt föreskriver att-infinitiv, liksom det marginellt utelämnas i attribut,
se. några exempel i (4.4).
15

Lundin (1919:155) nämner också att till ofta konstrueras med en noll-infinitiv. I sådana fall
menar författaren dock att vi har att göra med ett infinitivmärke til varför sådana exempel inte
anförs som prepositionsstyrd noll-infinitiv.
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(4.4)

a. Han avser rekommendera personalen att lämna sina kommunala uppdrag.
b. En sådan höst är det […] svårt hinna med att plöja.
c. Jag är benägen instämma i det som här har sagts.
d. ett skäl handla konsumentägt

Man skriver vidare att utelämningen ”sannolikt ibland är motiverad av önskan att inte få flera att i samma sats” (SAG 3:598). Också Olof Thorell
(1973:145) anför exempel på att-utelämning i formell stil (”kanslistil”) och
menar att utelämningen förekommer vid uttryck som har modal karaktär.
Även om undantag finns är ändå infinitivmärket generellt att betrakta som
obligatoriskt i kontrollinfinitiver av det slag som exemplifieras i (4.1) ovan. I
andra funktioner är det dock fakultativt, så när infinitivfrasen är fundament
och rektion efter utelämnad fakultativ preposition samt som objekt efter
vissa verb (SAG 3:597), se (4.5)
(4.5)

a. {Att se/Se} på hockey älskar hon.
b. Hon lärde sig (att) spela schack.
c. Han lyckas aldrig ((med) att) bli färdig.

Slutligen gäller att infinitivmärket är ogrammatiskt i nexusinfinitiver och
(normalt, jfr ovan) i infinitivfras som komplement till hjälpverb, se (4.6)
(4.6)

a. Hon hörde det (*att) knaka i golvet.
b. Han ansåg tiden (*att) vara mogen.
c. Han kunde inte (*att) simma.

Som framkommer av sammanställningen är det framför allt verbstyrda infinitivfraser som varierar när det gäller möjligheten att konstrueras med och
utan infinitivmärke. Någon egentlig förklaring till varför det förhåller sig på
detta sätt kan man i SAG inte presentera, men man tycker sig se ett samband
mellan verb som normalt även kan ta nominalfraser som objekt och bruket
av infinitivmärke (SAG 3:596, 598). Man noterar också att avståndet mellan
det styrande verbet och infinitivfrasen verkar ha betydelse för möjligheten
att utelämna infinitivmärket. Om infinitiven står omedelbart efter det styrande verbet är sannolikheten högre att infinitivmärket kan utelämnas än om
avståndet är större, jfr (4.7a–b). Detta förhållande gynnar även utelämning i
passiva satser, jfr (4.8a–b).
(4.7)

a. Hon lovade ta med barnen.
b. Hon lovade honom att ta med barnen.

(4.8)

a. Hon tvingades begära avsked.
b. Man tvingade henne att begära avsked.
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4.1.1 Subjunktion kontra infinitivmärke
Som framkommit av redogörelsen i kapitel 2 ovan är det vanligt att infinitivmärket betraktas som en infinit subjunktion som inleder en infinit sats. Vi
kan här notera att man i SAG inte väljer att föra infinitivmärket till subjunktionerna, utan behandlar det som en egen ordklass. Om vi använder oss av ett
positionsschema för att beskriva kontrollinfinitiver och nominala bisatser är
det naturligt att såväl infinitivmärke som subjunktionen att placeras på typplatsen (jfr 2.1.2 ovan).
Om vi utgår från att infinitivmärket faktiskt är en infinit subjunktion kan
vi notera att det finns påtagliga skillnader mellan infinita och finita subjunktioner. Medan det finns många olika slags finita subjunktioner, finns det bara
en infinit. I SAG (1:156) identifierar man fyra basala (finita) subjunktioner,
att, som, om, än, vilka kännetecknas av att ha en svag egenbetydelse och en
varierad användning. Därtill kommer en ganska stor mängd icke-basala
subjunktioner som ofta inkluderar någon av de basala: eftersom, förrän, innan, sedan, osv. Man kan här också framhålla de etymologiska skillnaderna
mellan exempelvis subjunktionen att (av pronomenet þæt ’det’) och infinitivmärket att (av prepositionen at ’åt’) samt de därmed sammanhängande
uttalsmässiga olikheterna (jfr dock Heltoft 1995, 2014).16
Jag talar fortsättningsvis framför allt om den infinita subjunktionen att
som ett infinitivmärke som (i nusvenska) har status som subjunktion. Anledningen till detta är framför allt praktisk eftersom infinitivmärkets status i
äldre svenska troligen varit en annan (se vidare avsnitt 7.5 och 9.2.3). Infinitivmärke används därför för att omtala det att som används i infinitivfraser,
oavsett vilken funktion detta att har.
Med finita subjunktioner kan språkbrukaren signalera olika typer av inställning till den underordnade propositionen. Medan fakticiteten hos en
underordnad sats som inleds av att kan vara av olika slag, är en sats som
inleds av om aldrig förutsatt sann (SAG 2:734). Relativa subjunktioner inleder relativa bisatser och komparativt än inleder komparativa satser. Den här
typen av distinktioner går inte att göra med infinita subjunktioner, där endast
att står till buds. Därmed är det dock inte sagt att infinitivmärket inte kan
rymma olika typer av betydelsenyanser och funktioner beroende av den kontext i vilken det uppträder. Jämför hur infinitivmärket parafraseras i (4.9) och
(4.10, efter Lyngfelt 2002:144) nedan.
(4.9)

16

a. Jag lovar att läsa boken.
b. Jag lovar att jag ska läsa boken.

Infinitivmärket uttalas som bekant normalt [o] medan subjunktionen uttalas [at]. Vid läsuttal är det dock vanligt att infinitivmärket uttalas som subjunktionen. Det omvända förhållandet, att subjunktionen skulle uttalas [o], förekommer dock inte.
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(4.10)

a. Han har ju inget arbete att stiga upp till.
b. Han har ju inget arbete som han måste stiga upp till.

Något som ibland framhålls som en likhet mellan infinitivmärket och subjunktionen att är att båda kan utelämnas under liknande förutsättningar. Finita och infinita att utelämnas ofta i samma typ av kontexter, t.ex. i förbindelse med samma verb, se (4.11).
(4.11)

a. Han lovade (att) han skulle läsa boken.
b. Han lovade (att) läsa boken.

Även om det som i (4.11) finns stora likheter mellan utelämning av infinitivmärke och subjunktion, finns det också påfallande olikheter. En sådan är
att subjunktionen inte kan utelämnas när bisatsen står i fundamentet, vilket
däremot infinitivmärket kan vid motsvarande placering av kontrollinfinitiver. Subjunktionen, å andra sidan, kan utelämnas när bisatsen fungerar som
postponerat subjekt, vilket däremot inte infinitivmärket kan vid motsvarande
placering (SAG 4:536 f., Holmberg 1990). Jämför exemplen i (4.12) och
(4.13) nedan (efter Holmberg 1990:237).
(4.12)

a. *(Att) jag läste artikeln på bussen var bra.
b. Det var bra (att) jag läste artikeln på bussen.

(4.13)

a. (Att) läsa på bussen är svårt.
b. Det är svårt *(att) läsa på bussen.

Anders Holmberg (1990) diskuterar detta fenomen (som han kallar Platzacks
paradox) och föreslår (starkt förenklat) att vissa kontrollinfinitiver (utan att)
snarast fungerar som ett slags reducerad nominalfras som inte är markerade
för person, genus och numerus men däremot är känsliga för kasus. Holmberg
kallar därför dessa noll-infinitiver för kasusfraser. Dessa noll-infinitiver fungerar alltså inte som satser, menar Holmberg, och det är därför som de inte
kräver utsatt infinitivmärke i vissa kontexter. En annan olikhet, som Holmberg dock inte diskuterar, är varför relativa subjunktioner kan utelämnas,
men inte infinitivmärket i en motsvarande relativ infinitivfras, jfr (4.14a–b).
(4.14)

a. Han har ju inget arbete (som) han måste stiga upp till.
b. Han har ju inget arbete *(att) stiga upp till.

Om infinitivmärket ska betraktas som en infinit subjunktion kan vi därför
konstatera att det föreligger såväl likheter som skillnader mellan infinita och
finita subjunktioner. En påtaglig skillnad är att det endast finns en infinit
subjunktion till buds. En likhet är att såväl infinita som finita subjunktioner
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kan utelämnas, men under förutsättningar som inte tycks vara helt överlappande.

4.2 Distribution i förhållande till bisatser
I detta avsnitt undersöks närmare kontrollinfinitivers och nexusinfinitivers
distribution i relation till bisatsers, dvs. i vilken mån en infinitivfras kan
ersätta en bisats och tvärtom. Dessa förhållanden är otillräckligt utredda vad
nusvenskan anbelangar (jfr SAG 3:608). Frågan är emellertid tämligen komplex och faller delvis utanför huvudsyftet med föreliggande avhandling. Därför kan redogörelsen som följer inte betraktas som en uttömmande undersökning av detta förhållande, men som en utvidgning av resonemanget i
SAG. Jag inleder med kontrollinfinitivers distribution i förhållande till bisatsers och behandlar därefter nexusinfinitiverna på motsvarande sätt. Undersökningen av kontrollinfinitiver begränsas av utrymmesskäl till att endast
omfatta verbstyrda infinitivfraser. Detta möjliggör också på ett enklare sätt
jämförelser med nexusinfinitiver, eftersom dessa alltid är verbstyrda.

4.2.1 Kontrollinfinitiv kontra bisats
Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild av de kontexter i vilka
kontrollinfinitiver uppträder och därigenom visa i vilken utsträckning som
bisatser förekommer i samma kontexter. Frågan i vilka kontexter bisats men
inte kontrollinfinitiv används berörs inte i någon större utsträckning.
Eftersom det inte är alldeles entydigt var gränsen mellan kontrollinfinitiver och hjälpverbsinfinitiver går, har jag i detta sammanhang helt enkelt valt
att betrakta alla verb som i SAG definieras som modala, aspektuella och
kausativa såsom hjälpverb. Andra verb ser jag följaktligen som kontrollverb.
Dessa vidareindelar jag i två övergripande grupper: sådana som även tar
bisatsformade komplement, jfr (4.15a–b), och sådana som inte gör det, jfr
(4.16a–b).
(4.15)

a. Jag förväntar mig att få någon form av kompensation.
b. Jag förväntar mig att jag får någon form av kompensation.

(4.16)

a. Jag vägrar att flytta!
b. Jag vägrar *att jag ska flytta.

I fall då det styrande predikatet obligatoriskt förutsätter att den överordnade
satsens subjekt fungerar som predikationsbas (eller tankesubjekt) till den
underordnade verbfrasen kan man normalt inte använda en bisats (jfr SAG
3:607). Ett sådant predikat är exempelvis vägra (4.16 ovan). På motsvarande
sätt kan man inte använda bisats när det styrande predikatet förutsätter att
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den underordnade verbfrasens predikationsbas är identisk med matrissatsens
objekt, jfr (4.17a–b).
(4.17)

a. Vi förbjöd eleverna att röka på skolgården.
b. Vi förbjöd eleverna *att de rökte på skolgården.

Ett verb som förvänta (eller lova, planera, hoppas, m.fl.) förutsätter inte
någon form av identifikation mellan infinitivfrasens predikationsbas och
subjektet eller objektet i matrissatsen. Det innebär att en ny subjektsreferent
kan introduceras till den underordnade verbfrasen, vilket förutsätter ett bisatskomplement, se (4.18a). Någon motsvarande introduktion är inte möjlig
vid den andra typen verb, se (4.18b–c).
(4.18)

a. Jag förväntar mig att mamma kompenseras för sitt arbete.
b. Jag vägrar *att Mário ska flytta.
c. Vi förbjöd eleverna *att Mário skulle röka på skolgården.

Kontrollinfinitiv används alltså (mer eller mindre) obligatoriskt när det styrande predikatet ”bestämmer” att ett visst led i matrissatsen måste fungera
som predikationsbas för den underordnade verbfrasen. Andra typer av verb
kan också konstrueras med nominal bisats. Man kunde därför tänka sig att
kontrollinfinitiven fungerade som ett slags default-alternativ när det råder
identifikation mellan exempelvis matrissatsens subjekt och kontrollinfinitivens predikationsbas. Så kan man exempelvis tolka användningen av kontrollinfinitiven i (4.15) ovan. Detta förefaller dock inte vara fallet, se (4.19)
och (4.20).
(4.19)

a. Jag berättade att jag skulle åka till Lissabon.
b. Jag berättade *att åka till Lissabon.

(4.20)

a. Mannen förklarade för mig att hon hade läst boken.
b. Mannen förklarade för mig *att ha läst boken.

Som den kortfattade presentationen ovan antyder är förhållandet mellan nominal infinitivfras och nominal bisats tämligen komplext. I SAG (3:573 f.)
presenterar man en rätt omfattande lista över predikat som tar infinitivfrasformade komplement, indelade i semantiska grupper. Om man utesluter de
predikat som betecknas som temporala, epistemiska, deontiska, aktionella
och ingressiva (som endast bedöms ta infinitivfraser som objekt), återstår
bland monotransitiva predikat intentionella, dynamiska och värderande predikat samt predikat som ger uttryck för subjektsreferentens fruktan eller förhoppning att verbaktionen ska inträffa och predikat som ger uttryck för subjektsreferentens initiativ eller underlåtenhet att utföra en verbaktion. Därtill
ger man också exempel på bitransitiva verb som inte delas upp i semantiska
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grupper. Totalt rör det sig om 99 predikat. Av dessa 99 predikat tar 31 bisatskomplement, medan 68 inte gör det. Vissa av verben tar bisatskomplement, men med en annan innebörd än en liknande infinitivfras. Detta gäller
t.ex. vid vissa typer av värderande predikat, se t.ex. (4.21).
(4.21)

a. Jag {älskar/hatar} att läsa poesi.
b. Jag {älskar/hatar} att jag läser poesi.

I fall som dessa har jag inte räknat med att bisatsen motsvarar kontrollinfinitiven, trots att dessa verb kan konstrueras med bisats. Många av verben tar
dock överhuvudtaget inte bisatskomplement. Ofta kan dessa verb istället ta
nominalfrasformade komplement, se (4.22).
(4.22)

a. Jag undviker att läsa tidningen på morgonen.
b. Jag undviker *att jag läser tidningen på morgonen.
c. Jag undviker tidningsläsning på morgonen.

Slutsatsen från denna mycket översiktliga genomgång är att det på intet sätt
finns en generell möjlighet att omformulera kontrollinfinitiver med bisatser.
Snarast förefaller detta förhållande vara ganska ovanligt. Kontrollinfinitivens
status som satsekvivalent härför sig därför inte främst till den omständigheten att den i vissa fall kan motsvaras av en bisats, utan av att ha liknande
funktioner och, som vi ska se vidare på i avsnitt 4.3 nedan, liknande inre
egenskaper.

4.2.2 Nexusinfinitiv kontra bisats
Nexusinfinitiven betraktas i SAG som en för infinitivfrasen specifik funktion. Nexusinfinitiven används i en specifik konstruktion som kallas för ”objekt + nexusinfinitiv” där objektet utgör predikationsbas för infinitiven. I den
här avhandlingen betraktar jag, som framhölls i kapitel 1, konstruktionens
”objekt” som infinitivens subjekt och kallar (till skillnad från SAG) hela
komplexet för nexusinfinitiv.
I nusvenska förekommer nexusinfinitiv i förbindelse med tre typer av
verb: perceptionsverb, verb som anger påstående eller åsikt, här kallade anförings- och kognitionsverb, samt vid låta (SAG 3:576–579). Det är värt att
påpeka att perceptions-, anförings- och kognitionsverb inte kan konstrueras
med kontrollinfinitiv, men däremot med bisats. Verbet låta däremot kan inte
ta bisatsformade komplement. Detta verb är på flera vis speciellt och jag
väljer därför att här och fortsättningsvis bortse från låta.
En betydelsefull skillnad mellan nexusinfinitiver (vid perceptions-, anförings- och kognitionsverb) och kontrollinfinitiver är att de förra i princip
alltid går att omformulera med bisatser, se t.ex. (4.23) och (4.24).
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(4.23)

a. Vi såg henne kliva av tåget.
b. Vi såg att/när hon klev av tåget.

(4.24)

a. Han ansåg tio till femton år vara en rimligare tidsfrist.
b. Han ansåg att tio till femton år skulle vara en rimligare tidsfrist.

Sammanfattningsvis gäller alltså att nexusinfinitiver används i förbindelse
med vissa verb som också tar bisatskomplement. Generellt innebär det att
nexusinfinitiver kan omformuleras med en bisats utan att betydelsen egentligen förändras. Detta är en tydlig skillnad gentemot verbstyrda kontrollinfinitiver, som ibland, men inte generellt, svarar mot finita satser.

4.3 Inre egenskaper
I nusvenska gäller generellt att såväl finita som infinita verbfraser kan modifieras med satsadverbial och hjälpverb. Det innebär att både nexusinfinitiver
och kontrollinfinitiver i dessa avseenden kännetecknas av samma typer av
inre egenskaper som satser. Som vi ska se i detta avsnitt föreligger det dock
skillnader mellan vilka typer av satsadverbial och hjälpverb som accepteras i
kontroll- respektive nexusinfinitiver. Vissa satsadverbial och hjälpverb som
knappast förekommer i kontrollinfinitiver kan betydligt enklare komma till
användning i nexusinfinitiver.

4.3.1 Negationer och satsadverbial
I såväl kontrollinfinitiver som nexusinfinitiver förekommer negationer, vilka
alltid placeras framför det infinita verbet. När det gäller andra typer av
satsadverbial finns det dock vissa skillnader mellan å ena sidan kontrollinfinitiver och bisatser och å andra sidan mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver. Platzack (1998b:167) noterar att vissa typer av satsadverbial inte
tycks förekomma i kontrollinfinitiver (men väl i bisatser) och tar antagligen
och nog som exempel. I SAG (4:97) framhåller man att modala satsadverbial
ogärna används i kontrollinfinitiver, se (4.25), medan dessa fungerar väl i
nexusinfinitiver, se (4.26), (jfr också SAG 3:582).
(4.25)

a. Han lockade med att (?nog) bjuda på kaffe.
b. Han lockade med att han nog skulle bjuda på kaffe.

(4.26)

a. Hon trodde att hon nog kunde komma.
b. Hon trodde sig nog kunna komma.

Jag har gjort en mindre kartläggning över förekomsten av satsadverbial i
nusvenska kontrollinfinitiver med utgångspunkt i SAG:s indelning av
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satsadverbial i modala, konjunktionella, fokuserande och negerande med
undergrupper. För undersökningen har jag dels rådfrågat min egen språkkänsla, dels gjort kompletterande sökningar i tre av språkbankens korpusar:
Parole, GP 2013 samt Bloggmix 2015. Materialet omfattar drygt 66 miljoner
tokens och innehåller omkring 750 000 infinitivmärken. Som en referenspunkt kan nämnas att det finns ca 11 000 negerade att-infinitiver (att + inte)
i detta material.17
Tabell 4.1 Modala satsadverbial kontrollinfinitiver med att från Parole, GP 2013
och Bloggmix 2015.
Undergrupp
Talarattityd
Sannolikhetsgradering

Försanthållande

Belägg
5
313

43

Förstärkning

927

Hänvisning

118

Evaluering
Kommentar
Totalt

2
10
1 418

Adverbial (antal belägg)
lyckligtvis (0), alltså (5), sorgligt nog (0).
antagligen (3), eventuellt (99), förmodligen (0),
garanterat (1), kanske (195), knappast (1),
möjligen (11), nog (0), säkerligen (0), troligen (0),
uppenbarligen (1), väl (0).
absolut (0), bevisligen (0), definitivt (14), ju (0),
naturligtvis (0), nödvändigtvis (6), rimligen (1),
rimligtvis (0), självklart (0), tydligen (1).
verkligen (508), faktiskt (419).
egentligen (113), enligt X (5), i själva verket (0),
mig veterligt (0), på sätt och vis (0),
strängt taget (0).
tyvärr (2), dessvärre (0), lyckligtvis (0).
kort sagt (0), bokstavligt talat (6), ärligt talat (5).

Sammanställningen ger vid handen att modala satsadverbial, om än i varierande omfattning, ändå tycks förekomma i nusvenska kontrollinfinitiver med
att. Vi kan dock konstatera att inget av de modala satsadverbialen är till
närmelsevis lika vanligt som det negerande satsadverbialet inte. Förstärkande satsadverbial som verkligen och faktiskt framstår som inte helt ovanliga; i övrigt är det framför allt enskilda satsadverbial som sticker ut, i synnerhet eventuellt, kanske och egentligen, se (4.27a–e).
(4.27)

17

a. Nu under våren så bestämde vi oss för att verkligen ta tag i
smyckestillverkningen. (Blogg 15)
b. Man går dit ändå, och lever på hoppet om att faktiskt få hjälp.
(GP 13)

Sifferuppgifterna har tagits fram med hjälp av Språkbankens sökfunktioner, men någon
närmare granskning av resultaten har inte företagits. Eftersom texterna är maskinellt taggade
förekommer också feltaggningar, något som alltså inte tagits hänsyn till här. Sifferuppgifterna
ska därför uppfattas som ungefärliga.

76

c. Jag har funderat på att eventuellt åka och praktisera där ett tag
(Blogg 15)
d. Men nu har jag ett visst hopp om att kanske få fira bröllopsdagen tillsammans med min man. (Parole)
e. Vi vinner utan att egentligen vara på topp. (GP 13)
En närmare granskning av beläggen visar att många av att-infinitiverna med
modala satsadverbial styrs av prepositioner. Det rör sig särskilt om attinfinitiver som styrs av utan, men också för och efter är vanliga, se exempel
i (4.28).
(4.28)

a. Publiken dansar utan att nödvändigtvis bry sig om huruvida
något också händer på scen (Parole)
b. Att något så litet kan göra en så stor skillnad utan att egentligen
synas är sjukt (Blogg 15)
c. EU har å sin sida bundit upp för mycket prestige kring sitt motstånd mot Helms-Burtonlagen för att rimligen kunna backa
(Parole)

Även när kontrollinfinitiver fungerar som prepositionsrektion tycks dock
vissa satsadverbial vara helt frånvarande. Som framgår av tabell 4.1 ovan
saknas belägg på vanliga satsadverbial som förmodligen, nog, säkerligen,
troligen, ju, naturligtvis, lyckligtvis och dessvärre. Det är emellertid inte
särskilt svårt att finna exempel på hur vissa av dessa adverbial används i
nexusinfinitiver, se (4.29).
(4.29)

a. Men Nyström säger sig ju vara överraskad av beslutet. (GP 13)
b. Han tänker sig nog skriva en biografi när dagens strider har lagt
sig. (Parole)
c. Det visade sig dessvärre vara en dålig bok. (Parole)
d. Han menade sig förmodligen inte ha läst boken.

Konjunktionella satsadverbial anger en ”logisk relation mellan den egna
satsens innehåll (…) och textsammanhanget (SAG 4:84) och kan vidareindelas i fem undergrupper: additiva, adversativa, konklusiva, explanativa och
disjunktiva. Jag har som ovan undersökt frekvenser för ett antal konjunktionella satsadverbial från varje undergrupp. Resultatet sammanfattas i tabell
4.2 nedan.
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Tabell 4.2 Konjunktionella satsadverbial i kontrollinfinitiver med att från Parole,
GP 2013 och Bloggmix 2015.
Undergrupp
Additiva

Belägg
720

Adversativa

139

Konklusiva
Explanativt

1
0

Disjunktiva

232

Totalt

Adverbial (antal belägg)
dessutom (81), också (379), även (260).
däremot (9), emellertid (0), tvärtemot (0), tvärtom
(3), visserligen (2), å andra sidan (0), ändå (125).
följaktligen (0), sålunda (1).
nämligen (0).
alternativt (0), antingen (eller) (181), varken (eller)
(1), vare sig (eller) (50).

1 092

Liksom med de modala satsadverbialen tycks det föreligga stor variation
mellan olika konjunktionella satsadverbials förekomst i kontrollinfinitiver.
Särskilt additiva adverbial är vanliga. I övrigt är det i huvudsak ändå och
antingen (eller) som skiljer ut sig som särskilt vanliga. Några exempel:
(4.30)

a. [D]u ser ut att få chansen att också göra en liten resa eller två.
(Blogg 15)
b. Det är kanske en god idé att även inkludera denna fråga i en
utvärdering av FRA-lagen (GP 13)
c. Det vore utmanande om regeringen valde att ändå lägga förslaget till riksdagen. (Parole)
d. Mannen och hans släkt pressade kvinnan som ville lämna mannen att antingen avstå från sin andel eller också begå självmord. (Parole)

Flera av de undersökta adverbialen förekommer dock inte alls i attinfinitiverna. Överhuvudtaget tycks konklusiv och explanativ betydelse inte
uttryckas med satsadverbial i att-infinitiver (med ett enstaka undantag). Så
finner jag t.ex. inga exempel på medialt placerat tvärtemot, nämligen eller
alternativt. Även flera andra konjunktionella satsadverbial förefaller ovanliga.
Också i nexusinfinitiver är den här typen av satsadverbial tämligen svåra
att belägga. Additiva satsadverbial går bra, liksom det går att finna belägg på
explanativt nämligen, men i övrigt verkar flera av satsadverbialen vara ovanliga också i nexusinfinitiver. Några exempel:
(4.31)
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a. Säpo säger sig också ha avvärjt två attentat i närtid. (Blogg 15)
b. Vid ett tillfälle påstår han sig även ha fått flygplanet att stiga
respektive flyga åt sidan. (Blogg 15)
c. Peres tror sig nämligen kunna leda, eller släpa, Netanyahu på
vägen till detta mål. (Parole)

Slutligen har vi också de fokuserande satsadverbialen som ”framhäver ett
fokuserat led i satsen” (SAG 4:84). Även bland dessa tycks det variera något
mellan olika satsadverbial hur pass vanliga de är i infinitivfraser. Generellt
sett tycks dock denna typ av satsadverbial vara tämligen vanliga, i varje fall i
kontrollinfinitiver. Fokuserande bara skiljer ut sig från de andra genom ett
mycket frekvent bruk. I tabell 4.3 återfinns en sammanställning över de fokuserande satsadverbialens förekomst i materialet.
Tabell 4.3 Fokuserande satsadverbial i kontrollinfinitiver med att från Parole, GP
2013 och Bloggmix 2015.
Undergrupp

Belägg

Fokuserande

4226

Adverbial (antal belägg)
bara (3291), bland annat (229), exempelvis (81),
framför allt (6), i alla fall (34), inte minst (0), just
(119), primärt (2), precis (6), redan (131), särskilt
(27), till exempel (172), till och med (9), åtminstone
(119).

Några exempel på fokuserande satsadverbial i materialets kontrollinfinitiver:
(4.32)

a. Det räcker inte att bara skicka ut skriftliga påminnelser.
(Parole)
b. Den träningen kan man få genom att exempelvis läsa böcker.
(GP 13)
c. Försök att åtminstone träna på gymmet 3 ggr i veckan.
(Blogg 15)

Dessutom tycks fokuserande satsadverbial förekomma utan större begränsningar i nexusinfinitiver:
(4.33)

a. [H]an protesterar inte utan säger sig bara vara glad att kunna
konstatera att det är så. (Parole)
b. Hon menar honom framför allt vara intresserad av filosofi.
c. Han anser sig primärt vara filosof.

Sammanfattningsvis har vi i detta delavsnitt kunnat se att satsadverbial i
varierande omfattning förekommer i såväl kontrollinfinitiver som i nexusinfinitiver. Särskilt vissa typer av modala satsadverbial förefaller ovanliga i
kontrollinfinitiver. I många fall är det tydligt att det är just i prepositionsstyrda kontrollinfinitiver som några av de generellt sett mer ovanliga satsadverbialen uppträder. Flera av dessa modala adverbial verkar däremot kunna
användas i nexusinfinitiver, och dessutom tycks även andra satsadverbial
kunna förekomma utan större begränsningar i nexusinfinitiver.

79

4.3.2 Hjälpverb
Ytterligare en satstypisk egenskap är möjligheten att uttrycka vissa typer av
grammatisk betydelse med hjälpverb. Som tidigare påtalats finns ingen entydig definition av hjälpverb. I detta avsnitt utgår jag ifrån SAG:s indelning av
verb med hjälpverbsegenskaper och har kartlagt bruket av dessa i kontrolloch nexusinfinitiver. Verben i fråga delas in i fem undergrupper som förhåller sig hierarkiskt till varandra enligt (4.34), där > ska utläsas ”mer hjälpverbsaktig än”. 18
(4.34)

temporala > passivbildande > modala > aspektuella > kausativa

I SAG handlar det alltså om ett slags kontinuum av verb på en skala från
mest hjälpverbsaktig (temporala verb) till minst (kausativa). De övergripande kategorier av verb som identifieras i (4.34) kan sedan vidareindelas i
flera undergrupper.
Temporala hjälpverb omfattar såväl perfektivt ha som de futurala hjälpverben ska och kommer (att). För kontrollinfinitiver gäller att perfektivt ha
fungerar bra, medan de futurala hjälpverben inte förekommer, jfr (4.35a–b).
Detta innebär dock inte att kontrollinfinitiverna inte ger uttryck för futurala
relationer, bara att det inte är möjligt att uttrycka dessa temporala förhållanden med hjälpverb. I nexusinfinitiver används också perfektivt ha och marginellt också futuralt ska och kommer (att), jfr (4.36a–b) (SAG 3:616 f.).19
Passivbildande hjälpverb vara och bli fungerar bra i såväl kontrollinfinitiver
som nexusinfinitiver (liksom för övrigt vanligt passiv-s).
(4.35)

a. Du riskerade att ha åkt i onödan.
b. Jag lovar *att {skola/komma att} läsa boken.

(4.36)

a. Han påstår sig ha skickat brevet i går.
b. Han sade sig {skola/komma att} närvara i morgon.

När det gäller de modala hjälpverben är situationen något mer komplicerad. I
SAG räknar man med flera typer av modala hjälpverb som uttrycker olika
slags modalitet (för en god sammanställning, se Lagervall 2014:25). Enligt
definitionen i SAG ger modala hjälpverb uttryck för ”talarens attityd till
satsens sanningshalt, önskvärdhet, osv.” (SAG 1:198) och behandlas utförligt i ett särskilt kapitel (till skillnad från de andra hjälpverben som behand-

18

Jag följer här Bylin 2013 och talar om aspektuella verb för sådana verb som benämns aktionella i SAG.
19
Vid perfektivt ha står huvudverbet i supinum, vilket innebär att konstruktionerna då är
infinitivfraser enbart i kraft av hjälpverbets form. I övrigt verkar de inte skilja sig från andra
kontrollinfinitiver respektive nexusinfinitiver.
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las antingen i förbindelse med den grammatiska kategori som de utgör del
av, tempus och diates, eller i kapitlet om verb).
Denna särbehandling av de modala hjälpverben säger möjligen någonting
om deras speciella status (jfr här också Bylin 2013:56 f.). I SAG skiljer man
mellan epistemiska, deontiska, potentiella och intentionella hjälpverb som
alla förenas av att ge uttryck för någon slags modalitet. Med hjälp av epistemiska hjälpverb ger talaren en sannolikhetsbedömning av satsens propositionella innehåll (SAG 4:284). Det går här att urskilja en mängd nyanser
mellan olika hjälpverb som jag inte närmare fördjupar mig i. Deontiska verb
å sin sida betecknar huruvida ”satsinnehållet är nödvändigt eller möjligt enligt samhälleliga eller funktionella normer eller enligt någon annans beslut”
(SAG 4:282). Typiskt uttrycker deontiska verb tillåtelse, plikt, tvång, nödvändighet, skyldighet, osv. Potentiella hjälpverb signalerar en ”latent möjlighet för något att hända eller någons förmåga att utföra en aktion” och uttrycks typiskt med potentiellt kunna (SAG 4:288). De intentionella hjälpverben, slutligen, ger uttryck för subjektsreferentens avsikt eller vilja att utföra
en aktion. Några exempel (efter SAG 4:282–283):
(4.37)

a.
b.
c.
d.

Rolf {måste/kan/lär/verkar} ha kommit tillbaka.
Hon {måste/bör/skall} be om ursäkt.
De kunde gå över bäcken i höga stövlar.
Hon ville inte bli fotograferad.

(epistemisk)
(deontisk)
(potentiell)
(intentionell)

Ett annat sätt att dela upp modala hjälpverb i olika kategorier är att utgå från
deras förhållande till subjektsreferenten. Medan rotmodala hjälpverb utgår
från subjektsreferentens möjlighet, tillåtelse, önskan, osv. att utföra en viss
verbaktion avser s.k. icke-rotmodala hjälpverb talarens sannolikhetsbedömning av satsens propositionella innehåll (jfr Eide 2005:4 ff.). En dylik uppdelning skulle innebära att de epistemiska hjälpverben vore icke-rotmodala
medan de potentiella och intentionella vore rotmodala. De deontiska hjälpverben är härvid mer otydligt definierade med avseende på subjektsautonomi
(jfr SAG 4:283) och kan således säga uttrycka såväl rotmodala som ickerotmodala betydelser. Det bör här tilläggas att många hjälpverb har både en
rotmodal och en icke-rotmodal läsning och man kan därför i vissa fall tala
om dem som olika valörer eller nyanser av samma verb. Skillnaden mellan
olika användning av samma hjälpverb illustreras i (4.38) nedan.
(4.38)

a'. Rolf måste ha kommit tillbaka nu.
a''. Rolf måste be om ursäkt.
b'. Han behöver inte ha somnat.
b''. Han behöver inte be om ursäkt.
c'. Han kan ha somnat.
c''. Du kan gå nu.

(icke-rotmodal läsning)
(rotmodal läsning)
(icke-rotmodal läsning)
(rotmodal läsning)
(icke-rotmodal läsning)
(rotmodal läsning)
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I nusvenska kontrollinfinitiver är det vanligt att hjälpverb med rotmodal
läsning används, medan icke-rotmodala hjälpverb inte tycks förekomma alls.
Iakttagelsen är inte helt ny (jfr påpekande i Falk 2010a:39) och det har även
föreslagits att finithet skulle vara ett krav för den icke-rotmodala läsningen
av modalverb (jfr t.ex. Vikner 1988). Kristin Eide (2005:392–395) vänder
sig dock emot en sådan slutsats och menar att det istället snarast handlar om
att kontrollinfinitiver kräver subjektsorienterade verb. Nusvenska exempel
på rotmodala hjälpverb i kontrollinfinitiver återfinns i (4.39) nedan.
(4.39)

a. Hon oroar sig för att behöva köra i morgon.
b. Han är glad över att kunna läsa latin.

Inte heller i nexusinfinitiver tycks icke-rotmodala verb förekomma (i varje
fall inte som jag har kunnat belägga), men däremot används rotmodala verb
på samma sätt som i kontrollinfinitiver:
(4.40)

a. Hon sade sig vilja träffa honom.
b. Han ansåg sig behöva läsa igenom texten ännu en gång.

Aspektuella hjälpverb definieras enligt SAG (1:152) som ett verb som ”preciserar eller modifierar aktionsarten hos den underordnade verbfrasens aktion” och kan precis som de modala indelas i flera undergrupper (se tabell 4.4
nedan). Jag har som tidigare undersökt frekvensen för de aspektuella hjälpverben i nusvenska (korpusarna Parole, GP 2013 och Bloggmix 2015) för att
skaffa mig en uppfattning om verbens frekvens. Resultatet från denna kartläggning presenteras i tabell 4.4 nedan.
Sammanställningen visar att det framför allt är fasala hjälpverb som är
vanliga i kontrollinfinitiver. Usuella verb förekommer inte alls, medan accidentella och tendentiella verb går att belägga men förefaller relativt ovanliga.
Den progressiva förbindelsen hålla på har inte kunnat beläggas. Det är något
förvånande att usuella hjälpverb inte tycks användas i kontrollinfinitiver
eftersom usuellt bruka är ett högfrekvent verb i nusvenska. Begränsningen
tycks här gälla kontrollinfinitiver specifikt, eftersom verbet förekommer i
bisatser som uppträder i samma kontexter som kontrollinfinitiver. Intressant
nog är det inte på motsvarande sätt omöjligt att låta nexusinfinitiver innehålla detta hjälpverb, jfr (4.41) och (4.42).
(4.41)

a. Jag lovar att jag brukar diska.
b. Jag lovar *att bruka diska.

(4.42)

a. Han säger att han alltid brukar städa på torsdagar.
b. Han säger sig alltid bruka städa på torsdagar.
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Tabell 4.4 Aspektuella hjälpverb i nusvenska kontrollinfinitiver med att från Parole, GP 2013 och Bloggmix 2015.
Undergrupp
fasala

usuella

progressiva

accidentella

tendentiella

Definition
”anger vilken fas av den
underordnade verbfrasens
aktion som avses.”
”anger att den underordnade verbfrasens aktion
upprepas regelmässigt.”
”anger at den underordnade
verbfrasen avser en process
som pågår”
”anger att den underordnade verbfrasens aktion
händer eller inträder av en
slump”
”anger att en aktion är nära
att inträffa”

Verb (antal belägg)
börja (1727), fortsätta (860),
sluta (408), upphöra (4)
bruka (0), pläga (0).

hålla på (0).

råka (24).

tendera (1), riskera (26), undgå
(11), undslippa (0).

Verbet lova tar såväl infinitivfraser som bisatser som komplement och brukar ofta användas för att exemplifiera hur en finit bisats kan omformuleras
med hjälp av en kontrollinfinitiv utan att betydelsen ändras. I fall som (4.41)
är det dock tydligt att inte alla typer av bisatser går att omformulera på detta
sätt. Utanför det nusvenska material som redovisas i tabell 4.4 ovan har jag
dock kunnat finna sporadiska exempel på bruka också i kontrollinfinitiver,
se (4.43).
(4.43)

a. Från att bruka sova vid den här tiden till att nu sitta och äta
dagens första mellanmål (Blogg 2012)
b. (Jag) har en förmåga att bruka glömma bort saker. (Blogg
2010)
c. Att komma på tanken att det är möjligt, är ju inte samma som
att bruka göra det. (Twittermix)

Det förefaller alltså inte vara helt omöjligt att uttrycka usuell betydelse med
hjälpverb i kontrollinfinitiver, men det krävs specifika kontexter för att det
ska vara möjligt. Medan ett verb som lova tvingar fram en futural läsning av
den underordnade aktionen finns inget sådant temporalt tolkningstvång på
samma sätt för infinitivfraserna i (4.43). Om en bisats motsvarande den i
(4.42a) ges en futural läsning omöjliggörs hjälpverbet också där, se (4.44).
(4.44)

Jag lovar *att jag ska bruka diska.
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Det ligger i det usuella hjälpverbets egenskaper att uttrycka en aktion som
har skett och som fortfarande sker med viss regelbundenhet. Det definierar
alltså en regelbunden upprepning som obligatoriskt omfattar såväl nutiden
som dåtiden. Kontrollinfinitiver förefaller alltså vara känsliga för kontexten
när det gäller vilken temporal tolkning de får och det är troligt att det är detta
som begränsar möjligheten att använda usuella hjälpverb. Som vi har sett i
3.1 ovan gör vissa predikat att kontrollinfinitiver tvingande får en futural
läsning i förhållande till den överordnade satsens verbaktion.
Den verbgrupp som uppvisar det minsta antalet hjälpverbsegenskaper enligt SAG är de kausativa verben. Kausativa verb ”anger att subjektsreferenten är orsak till eller föranstaltar en aktivitet eller ett tillstånd hos (normalt)
en annan referent” (SAG 2:512). Kännetecknande för de kausativa verben är
att de är bitransitiva och att den underordnade infinitivfrasen alltid inleds av
infinitivmärke. Några exempel på kausativa konstruktioner:
(4.45)

a. Hon kom honom att skratta.
b. Hon fick honom att läsa tidningen högt.
c. Man förmådde honom att säga upp sig.

Konstruktionerna är möjliga i kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver, men
relativt ovanliga:
(4.46)

a. Sepp Blatter har de senaste två åren arbetat intensivt för att
förmå Israel att ändra sin politik. (Blogg 15)
b. [D]et är sällan svårt att få dem att öppna upp sig. (Blogg 15)

(4.47)

Han sade sig kunna förmå dem att läsa hans böcker.

Kartläggningen av hjälpverb i nusvenska infinitivfraser visar framför allt på
begränsningar som är gemensamma för såväl kontroll- som nexusinfinitiver.
Den viktigaste begränsningen är kanske att icke-rotmodala (epistemiska)
hjälpverb inte förekommer i infinita strukturer. Rotmodala verb används i
såväl nexus- som kontrollinfinitiver. När det gäller temporala hjälpverb kan
vi slå fast att futurala hjälpverb aldrig kan användas i kontrollstrukturer, men
är tillåtna i nexusinfinitiver (om än med en starkt skriftspråklig prägel). Kontrollinfinitiver kännetecknas vidare av att endast i mycket specifika kontexter
kunna innehålla det usuella hjälpverbet bruka. Detta förefaller lättare kunna
användas i nexusinfinitiver.

4.3.3 Ha-drop
Liksom af-ledföljden är kännetecknande för nusvenska bisatser är också
möjligheten att utelämna hjälpverbet ha det. Medan hjälpverbet är obligatoriskt i huvudsatser är det fakultativt i bisatser. Jämför exemplen nedan.
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(4.48)

a. Han har inte läst boken.
b. Hon påstår att du inte (har) läst boken.

Också i infinitivfraser förekommer detta ha-drop. Marit Julien (2002) framhåller dock att det råder delade meningar bland språkbrukare om detta infinita ha-drop. Hon redovisar resultat från grammatikalitetsbedömningar av 30
svenskspråkiga informanter som tyder på att ha-drop i nexusinfinitiv accepteras av vissa språkbrukare, medan det råder enighet bland hennes informanter att utelämning inte får ske i kontrollinfinitiver (a.a., s. 91). Juliens slutsatser överensstämmer bara delvis med beskrivningen i SAG där man konstaterar att ha-drop faktiskt är möjligt också i kontrollinfinitiver under vissa förutsättningar. Enligt SAG förekommer det i nexusinfinitiver att ”infinit ha
utelämnas framför supinumfras”, medan det i kontrollinfinitiver (som inleds
av att) endast sägs förekomma om supinumfrasen har en framförställd bestämning (SAG 3:273). Några exempel efter SAG (min kursivering):
(4.49)

a. Hundra personer uppges redan (ha) sänt in sina protester.
b. Han ansåg sig (ha) blivit illa behandlad.
c. [Hon] har fått många svarta rubriker efter att offentligt kritiserat
en av sina ämbetsmän.

Här föreligger alltså ytterligare en likhet mellan satser och satsekvivalenta
infinitivfraser. Finit ha-drop beskrivs ibland som ett skriftspråksfenomen. Så
t.ex. i SAG där man slår fast att uppemot 80 procent av alla har och hade
utelämnas i skrivna af-satser medan motsvarade andel för motsvarande satser
i talspråk endast undantagsvis är högre än 10 procent (SAG 4:12). Uppfattningen har en lång tradition och får stöd av undersökningar från 1900-talet
där det konstateras att det framför allt uppträder i skriftspråk (t.ex. Malmgren
1985; jfr också Wellander 1941:25–26). Senare undersökningar visar dock
att ha-drop utbreder sig också i talspråket (Andréasson et al 2002).
Jag har undersökt ha-drop i nusvenska kontrollinfinitiver med infinitivmärke i Korp. Materialet för undersökningen består av korpusarna Parole,
GP 2013 och Bloggmix 2015. I tillägg till dessa har jag också undersökt
motsvarande fenomen i tre av de romankorpusar som finns tillgängliga i
Korp (Bonniers romaner I och II samt Norstedts romaner). Jag har gjort två
enkla sökningar i korpusarna enligt följande mönster: <infinitivmärke + adverb + supinum> samt <infinitivmärke + supinum>. Jag har därefter gått
igenom de belägg som genererats och har då kunnat utesluta ett antal feltaggade exempel. (De mycket frekventa exemplen med utsatt ha har dock inte
närmare granskats). Resultatet sammanfattas i tabell 4.5 nedan.
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Tabell 4.5 Ha-drop i nusvenska kontrollinfinitiver.
Utan framförställt adverb

Bonnier I
Bonnier II
Norstedts
Parole
GP 13
Blogg 15

+ ha
(N)
485
317
277
1 030
3 569
2 671

– ha
(N)
1
0
1
17
58
136

– ha (%)
<1 %
0%
<1 %
2%
2%
5%

Med framförställt adverb
+ ha
(N)
46
27
27
45
152
136

– ha
(N)
1
0
0
8
13
51

– ha
(%)
2%
0%
0%
15 %
8%
27 %

Totalt
– ha (%)
<1 %
0%
<1 %
2%
2%
6%

Sammanställningen i tabell 1 visar att ha-drop förekommer i nusvenska kontrollinfinitiver, och precis som man framhåller i SAG förefaller det vara vanligast när supinumfrasen föregås av en adverbiell bestämning. Det ska dock
tilläggas att ha-drop inte alls är lika vanligt i kontrollinfinitiver som i bisatser. SAG menar att utelämningen av ha äger rum i uppåt 80 procent av alla
möjliga bisatser medan motsvarande siffra för kontrollinfinitiver i Bloggtextsamlingen (där utelämningen är som vanligast) är runt 6 procent. Det
föreligger alltså stora skillnader mellan ha-drop i finita och infinita satser.
Resultatet från denna sammanställning tycks också peka på att det finns
skillnader mellan olika genrer. Det är vanligast med ha-drop i Bloggtextsamlingen och ovanligast i de tre romantextsamlingarna, där utelämningen i
princip inte förekommer alls. En möjlig tolkning av detta är att ha-drop i
kontrollinfinitiver betraktas som dåligt eller inkorrekt språkbruk (jfr omdömet i SAG 3:273). Texter som är föremål för omfattande språklig granskning, t.ex. romantexter, borde i så fall kännetecknas av färre språkliga fel
eller icke standardspråkliga drag än exempelvis tidningstexter och bloggtexter som granskas i betydligt mindre omfattning före publicering. Om detta
stämmer skulle det kunna tyda på att ha-drop i kontrollinfinitiver möjligen är
ett talspråkligt fenomen som håller på att sprida sig också till skriftspråkliga
kontexter. Några exempel från excerperingen återges i (4.50) nedan.
(4.50)
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a. Efter att läst innehållet 20 gånger på produkterna utan någon
framgång så trodde jag att det var stekpannan som inte blivit ordentligt ren. (Blogg 15)
b. Svenske cyklisten Thomas ”Gotland” Löfkvist blir borta sex
veckor efter att blivit påkörd av en bil. (GP 13)
c. Bayern fick backen Rafinha utvisad för att skickat en armbåge
mot en motståndare. (GP 13)
d. Det bästa med att alltid haft sömnproblem är man vet hur man
femminuters-sminkar sig! (Blogg 15)

En tydlig tendens i materialet är att infinit ha-drop i kontrollinfinitiver ofta
förekommer i prepositionsstyrda kontexter, kanske särskilt när prepositionsfrasen fungerar som fritt adverbial. De tre exempel på ha-drop från romantexterna som jag kunnat belägga förekommer alla i prepositionsstyrda attinfinitiver. I GP 2013 och Bloggmix 2015 är sammanlagt 85 % av kontrollinfinitiverna prepositionsstyrda.20 Den större delen av dessa prepositionsrektioner styrs av efter och fungerar som fritt adverbial med temporal betydelse.
Det är värt att kommentera att den här typen av infinitivfras beskrivs som
satsekvivalent i SAG (1:222) och normalt har en finit motsvarighet i en bisats (på samma sätt som nexusinfinitiver normalt har det).
Ha-drop i bisatser har förekommit i svenskt skriftspråk allt sedan slutet av
1600-talet (Platzack 1985, Sangfelt 2015) och det har presenterats ett flertal
försök till förklaringar, framför allt inom ett generativt ramverk. I ett nyligen
presenterat förslag menar Linnéa Bäckström och Henrik Rosenkvist (2016)
att ha-drop kan ses som ett slags satstypsmarkör, som alltså explicit markerar en sats som syntaktiskt underordnad (jfr också Breitbarth 2005). Man
kunde alltså tänka sig ha-drop som ett slags underordningsmarkör. Om så
vore fallet skulle vi förvänta oss att finna utelämnade infinita ha också i
olika typer av underordnade infinitivfraser. Här är dock bilden inte på
samma sätt lika entydig som för bisatser, där utelämningen generellt accepteras i såväl skrift- som talspråk (måhända med en övervikt i skriftspråkliga
kontexter). I fallet med kontrollinfinitiver tycks snarast gälla att ha-drop
sprider sig från mer talspråksnära kontexter till mer skriftspråkliga. Dessutom är det betydligt vanligare att utelämning av infinit ha sker när supinumfrasen har en framförställd adverbiell bestämning.

4.4 Prepositionsstyrda kontrollinfinitiver och bisatser
Såväl kontrollinfinitiver som bisatser fungerar som prepositionsrektioner.
Vissa förbindelser mellan preposition och att-inledd bisats har blivit så vanliga att man kan tala om sammansatta subjunktioner som består av en preposition i förbindelse med att, t.ex. efter (det) att och för att (jfr SAG 2:745).
Motsvarande tendenser finns också för kontrollinfinitiver där exempelvis
förbindelserna för att + infinitiv och efter att + infinitiv är mycket vanligt
förekommande och där man kunde tänka sig att analysera dem som sammansatta infinitivmärken.21 I SAG (2:745) väljer man dock att betrakta att som
svenskans enda infinitivmärke och för och efter analyseras därför som prepositioner. I det följande följer jag SAG:s analys och räknar således med ett
20

Som jämförelse kan anföras att i snitt omkring en tredjedel av alla nusvenska att-infinitiver
normalt fungerar som prepositionsrektioner. Jfr 4.5 nedan.
21
Observera att jag använder termen infinitivmärke för att tala om den infinita subjunktionen
att. Jfr 4.1.1 ovan.
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enda infinitivmärke att. Nedan återges några exempel på bisatser som inleds
av flerordssubjunktioner bestående av preposition + att samt motsvarande
prepositionsstyrda att-infinitiver.
(4.51)

a. Arthur fyller 18 säger hans mamma, som ensamstående ska
försörja familjen efter att maken hamnat i drogträsket. (Parole)
b. [H]yresgästerna måste godkänna […] ombyggnaden för att hyresvärden skall få sina bidrag. (Parole)

(4.52)

a. De hade dröjt sig kvar vid grinden till hennes föräldrars hus
efter att ha varit på bio. (Parole)
b. Yassir Arafat befinner sig i New York för att leda lobbyverksamheten i FN. (Parole)

Prepositionsfraser med en infinitivfras som rektion fungerar som fria eller
bundna adverbial. På motsvarande sätt har en prepositionsstyrd att-bisats
ofta adverbiell funktion. Det rör sig vanligen om samma prepositioner som
tar såväl kontrollinfinitiver som bisatser som rektion. Några exempel:
(4.53)

a'. I USA försöker man nu motverka denna överrisk genom att i
förebyggande syfte behandla nära släktingar till diabetiker med
lågdosinsulin. (Parole)
a''. Hjärtfrekvensen studerades på 110 av dessa genom att de bar
pulsklocka i tre dygn. (Parole)
b'. Han visste det utan att se tillbaka. (Parole)
b''. I ett par tre år har skolförvaltningen haft ärendet uppe utan att
beslut har kunnat fattas. (Parole)

Jag har undersökt prepositionsstyrda att-satser respektive att-infinitiver i
Parole. Excerperingen omfattar de 1 000 första (slumpvis sorterade) beläggen på att-infinitiv respektive att-sats i korpusen. Därefter har feltaggade
belägg rensats bort. Vad gäller att-infinitiverna har dessutom alla som styrs
av futuralt kommer uteslutits. Totalt ingår därför 900 att-infinitiver och 999
att-bisatser i undersökningen. Jag har för varje exempel noterat huruvida den
prepositionsstyrda att-infinitiven eller att-satsen fungerar som fritt eller bundet adverbial. Vid bundet adverbial är prepositionen lexikalt bunden till något led i den överordnade satsen och ingår som del i ett slags lexikal konstruktionsram. Prepositionsfrasen har därmed ofta en funktion som i vissa
grammatiska framställningar betecknas som prepositionsobjekt (och som i
SAG går under benämningen objektsliknande adverbial). Jag har här nöjt
mig med att kalla denna funktion för bundet adverbial. De prepositionsfraser
som jag analyserat som fritt adverbial kännetecknas istället av att snarast
vara semantiskt motiverade och är inte lexikalt kopplade till ett överordnat
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led. Ett par exempel på bundna adverbial ges i (4.54); se (4.53) ovan för
exempel på fria adverbial.
(4.54)

a'. Den första syftar till att rekonstruera styrföreställningarna.
(Parole)
a''. Energiuppgörelsen leder till att det skapas tiotusentals nya
jobb. (Parole)
b'. Konsumenterna har under flera år varit rädda för att ta nya
lån. (Parole)
b''. Jag är rädd för att det ligger något annat bakom. (Parole)

Resultatet visar att omkring 20 % av bisatserna fungerar som prepositionsrektion medan motsvarande andel för kontrollinfinitiver är nära det dubbla,
36 %. Den kanske mest intressanta skillnaden rör dock prepositionsfrasernas
funktion. Medan drygt hälften av de prepositionsstyrda kontrollinfinitiverna
fungerar som fritt adverbial (166 av 328) utgjorde endast 38 av de totalt 200
prepositionsstyrda att-bisatserna det. Jämför sammanställningen i tabell 4.6
nedan.
Tabell 4.6 Antal prepositionsstyrda kontrollinfinitiver och att-bisatser i Parole som
fritt respektive bundet adverbial.
att-sats

att-infinitiv

Fritt
Bundet
Fritt
Bundet
Totalt
Totalt
advl
advl
advl
advl
(e)mot
0
1
1
0
2
2
(i)från
0
1
1
2
4
6
av
0
7
7
0
10
10
efter (det)
6
0
6
7
3
10
för
22
25
47
116
47
163
genom
2
0
2
17
0
17
i
0
3
3
0
2
2
istället för
0
0
0
9
0
9
med
0
20
20
0
22
22
mellan
0
0
0
0
1
1
om
0
32
32
0
20
20
på
0
39
39
0
35
35
till
0
26
26
0
9
9
utan
8
0
8
15
0
15
vid
0
0
0
0
3
3
över
0
8
8
0
4
4
Totalt
38
162
200
166
162
328
Andel*
4%
16 %
20 %
18 %
18 %
36 %
* Avser andelen av det totala antalet excerperade att-satser respektive att-infinitiver.
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Sammanställningen i tabell 4.6 ovan visar att det i stort sett är samma prepositioner som förekommer i förbindelse med kontrollinfinitiv och bisats. En
viktig skillnad mellan bisats och kontrollinfinitiv i detta avseende är att det
framför allt tycks vara kontrollinfinitiver som används i fritt adverbial. Prepositionsstyrda bisatser fungerar i större utsträckning som bundet adverbial.
Vad de prepositionsstyrda kontrollinfinitiverna anbelangar är det också värt
att notera att en betydande andel styrs av för som är den i särklass vanligaste
prepositionen i förbindelse med att-infinitiv. När prepositionsfrasen fungerar
som fritt adverbial har frasen alltid final betydelse. Också när för styr attbisatser har förbindelsen ofta final betydelse, men det förekommer också att
den har kausal betydelse (jfr SAG 2:736). Ett exempel:
(4.55)

Skrämmande vore ju om en annan kandidat kan komma att
blottställas av reportrarna för att han ibland visar dåligt humör.
(Parole)

Sammanfattningsvis gäller alltså att nusvenska kontrollinfinitiver mycket
ofta fungerar som prepositionsrektion. Prepositionsfrasen har då funktion
antingen som bundet adverbial eller fritt adverbial i ungefär lika stort antal
fall. Den dominerande prepositionen är för som ensam står för knappt hälften av alla belägg (163 av totalt 328). Också narrativa att-satser fungerar ofta
som prepositionsrektion, men bruket är inte lika vanligt som för att-bisatser.
Det är heller inte på samma sätt vanligt att prepositionsfrasen fungerar som
fritt adverbial (dvs. som adverbiell bisats). Istället är prepositionen oftast
bunden till den lexikala kontexten och prepositionsfrasen har karaktären av
bundet adverbial. Också bland bisatserna är för den vanligaste prepositionen,
men den står inte procentuellt sett för en lika stor andel.

4.4.1 Final infinitiv
Det framkommer av tabell 4.6 ovan att för-styrda att-infinitiver är mycket
vanliga i Parole-undersökningen. När dessa prepositionsfraser fungerar som
fritt adverbial har de alltid final betydelse. I SAG definieras final som en
”logisk relation mellan två propositionella innehåll som innebär att ett satsled [...] anger avsikten med det som sägs i den överordnade satsen” (SAG
1:169). I nusvenska är det normala att infinitivfraser med final betydelse
föregås av prepositionen för. Finala infinitivfraser utan preposition används
framför allt i förbindelse med verb som skicka ngn, sända ngn, ge ngn ngt,
nå, räcka (SAG 3:590). Det är däremot inte möjligt att låta en noll-infinitiv
ge uttryck för final betydelse:
(4.56)
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a. Mário skickade mig för att köpa cigaretter.
b. Mário skickade mig att köpa cigaretter.
c. Mário skickade mig *köpa cigaretter.

Den finala infinitiven i nusvenska förekommer endast i två former: prepositionsstyrd eller icke-prepositionsstyrd att-infinitiv, där den förra konstruktionen är att betrakta som den omarkerade eller neutrala. I Paroleundersökningen utgörs samtliga finala infinitivfraser av prepositionsfraser.

4.5 Frekvensuppgifter
Medan jag i tidigare avsnitt av detta kapitel framför allt sökt att utreda infinitivfrasers möjlighet att innehålla vissa typer av led (t.ex. infinitivmärke,
satsadverbial och hjälpverb) är det i detta avsnitt istället frekvensförhållanden som står i fokus. Som jag nämner i avsnitt 1.5 ovan är ett av målen med
den nusvenska undersökningen att få ett jämförelsematerial för den språkhistoriska undersökningen. Medan vi för nusvenska förhållanden har goda
möjligheter att bestämma gränserna för vad som är grammatiskt respektive
ogrammatiskt är detta för äldre språkstadier en betydligt svårare uppgift,
eftersom vi då är utelämnade just till förekomsten av språkliga fenomen i
bevarade texter. Det kan härvid vara intressant och givande att beakta eventuella förskjutningar i frekvens. Om ett visst fenomen knappast alls förekommer i t.ex. fornsvenska, men är mycket vanligt i nusvenska tyder det på
att svenskan på denna punkt har förändrats.
I föregående delavsnitt redogör jag för prepositionsstyrda kontrollinfinitiver i nusvenskan med utgångspunkt i totalt 900 slumpvis sorterade attinfinitiver från Språkbankens Parole. Undersökningen visar att 328 av infinitivfraserna styrs av prepositioner, motsvarande 36 % av samtliga excerperade. Den enskilt vanligaste prepositionen är för med knappt hälften (163) av
beläggen. De 900 att-infinitiverna (med att) utgör utgångpunkten också för
de frekvensuppgifter som jag redovisar nedan. De fenomen som jag undersökt är förekomsten av mediala led och verbkedjor i infinitivfraserna. Resultatet sammanfattas i tabell 4.7, där också uppgifter om prepositionsstyrda
att-infinitiver inkluderats.
Tabell 4.7 Frekvensuppgifter för nusvenska att-infinitiver som styrs av preposition
eller innehåller mediala led och verbkedjor.
N
Prepositionsstyrda
varav för
Mediala led
varav satsadverbial
Verbkedjor
varav hjälpverb22

22

328 (900)
163
47 (900)
21
38 (900)
32

%
36 %
5%
4%

Jag följer här Delsings (1999) definition av hjälpverb. Se avsnitt 1.2 ovan.
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Vi ser alltså att 47 av de 900 att-infinitiverna har led placerade mellan infinitivmärket och infinitiven; i 21 fall utgörs det mediala ledet av ett satsadverbial. Vidare återfinns 38 verbkedjor i att-infinitiverna. Verben i fråga är
till större delen sådana som Delsing (1999) definierar som hjälpverb (jfr
avsnitt 1.2), samt ytterligare några: börja (2), få (8), försöka (1), ha (14),
hinna (1), kunna (10), låta (1), sluta (1). Sammanställningen av verben säger
oss ingenting om vilka verbkedjor som kan förekomma i nusvenska attinfinitiver (detta har jag dock försökt utröna tidigare i detta kapitel), men kan
ses som en indikation på vilka typer av verb som är vanligast i nusvenska
att-infinitiver. Medan det är mycket vanligt att att-infinitiver styrs av prepositioner, särskilt för, är det betydligt mindre vanligt att infinitivfraserna innehåller mediala led och verbkedjor. Det rör sig totalt endast om fem respektive fyra procent.
Jag har här endast berört frågan om dessa fenomens utbredning vad kontrollinfinitiver med infinitivmärke anbelangar. Denna begränsning har flera
anledningar. Vad gäller prepositionsstyrda infinitivfraser är detta enbart aktuellt för kontrollinfinitiver eftersom nexusinfinitiverna är obligatoriskt verbstyrda. Vidare är det normalt endast att-infinitiver som fungerar som prepositionsrektion (jfr dock 4.1 ovan). Preverbala adverbiella bestämningar förekommer i nexusinfinitiver, men knappast i kontrollinfinitiver utan att (SAG
3:597). Det finns således knappast anledning att inkludera kontrollinfinitiver
utan att i denna kartläggning. Däremot kunde man tänka sig att även undersöka förhållanden i nexusinfinitiver, men eftersom tidigare undersökningar
av fornsvenska nexusinfinitiver (Falk 2010a) tyder på att hjälpverb är vanliga även då, är det av mindre intresse att närmare utreda dessa förhållanden
för nusvenska.

4.6 Sammanfattning och slutsatser
Kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver uppvisar både likheter med och
skillnader mot bisatser. Därtill finns det både likheter och skillnader mellan
infinitivfraserna. Kontrollinfinitiven kännetecknas av att obligatoriskt eller
fakultativt inledas av infinitivmärket att medan nexusinfinitiver saknar infinitivmärke. Infinitivmärket kan ses som ett slags infinit motsvarighet till
bisatsens subjunktion att. Något som talar för en sådan koppling är att infinitivmärket liksom subjunktionen kan utelämnas i liknande kontexter, särskilt
när de fungerar som komplement till vissa verb.
Som jag nämnt finns det dock även olikheter som bl.a. har behandlats av
Anders Holmberg (1990). När en kontrollinfinitiv står i fundamentet (som
subjekt eller objekt) kan infinitivmärket utelämnas; en bisats i fundamentet
kan dock inte stå utan subjunktion, jfr (4.57a–b). När en bisats fungerar som
subjekt i postponerad position kan infinitivmärket utelämnas, men motsva-
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rande utelämning av infinitivmärket är dock omöjlig, jfr (4.58a–b). (Exemplen efter Holmberg 1990:237.)
(4.57)

a. (Att) läsa på bussen är svårt.
b. Det är svårt *(att) läsa på bussen.

(4.58)

a. *(Att) jag läste på bussen var bra.
b. Det var bra (att) jag läste på bussen.

En annan likhet mellan vissa infinitivkomplement och bisatser är att de under vissa förutsättningar är utbytbara. Likheterna gäller nexusinfinitiver och
kontrollinfinitiver i förhållande till (framför allt) narrativa att-satser. För
kontrollinfinitiverna gäller dock att de i många fall inte kan parafraseras med
bisatser, jfr (4.59a–b). Nexusinfinitiverna tycks däremot generellt svara mot
finita bisatser. Man kan därför tala om nexusinfinitiver som reducerade satser och om kontrollinfinitiver som en egen infinit satstyp.
(4.59)

Jag {älskar/avskyr} att läsa poesi. ¹ Jag {älskar/avskyr} att jag
läser poesi.

Ett kännetecken på bisatser är att det temporala hjälpverbet ha kan utelämnas. Också i infinita strukturer förekommer s.k. ha-drop, men med betydligt
lägre frekvens. Efter beskrivningen i SAG förefaller utelämningen vara vanligare i nexusinfinitiver än i kontrollinfinitiver. En kartläggning av fenomenet i ett antal nusvenska korpusar visar dock att det förekommer med viss
frekvens också i kontrollinfinitiver. Särskilt vanligt är ha-drop när infinitivkomplementet har en framförställd adverbiell bestämning. Undersökningen
visar också att ha-utelämningen är betydligt vanligare i informella texter än i
exempelvis romaner och tidningstexter. Detta tyder eventuellt på att ha-drop
i kontrollinfinitiver är ett fenomen som sprider sig från mer talspråkliga kontexter till skriftspråket. Några exempel på ha-drop i infinita kontexter ges i
(4.60, efter SAG 3:273) och (4.61).
(4.60)

a. Hundra personer uppges redan (ha) sänt in sina protester.
b. Han ansåg sig (ha) blivit illa behandlad.

(4.61)

a. Det bästa med att alltid haft sömnproblem är att man vet hur
man fem minuters-sminkar sig! (Blogg 15)
b. Bayern fick backen Rafinha utvisad för att skickat en armbåge
mot en motståndare. (GP 13)

Såväl nexusinfinitiver som kontrollinfinitiver påminner om satser när det
gäller möjligheten att modifieras av negationer och satsadverbial samt möjligheten att innehålla hjälpverb. Det finns dock vissa restriktioner på kon93

trollinfinitiver när det gäller dessa egenskaper som inte i samma utsträckning
gäller nexusinfinitiver. Särskilt vissa modala satsadverbial som nog, ju, väl
är ovanliga i kontrollinfinitiver men också vissa andra, t.ex. nämligen,
sålunda, framför allt. Vissa av dessa kommer dock lättare till användning i
nexusinfinitiver:
(4.62)

a. Jag medger att jag nog har överdrivit.
b. Jag medger *att nog ha överdrivit.

(4.63)

a. Hon trodde att hon nog kunde komma.
b. Hon trodde sig nog kunna komma.

Också när det gäller hjälpverb tycks det finnas liknande olikheter mellan
kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver. Epistemiska hjälpverb är över huvud
taget ovanliga i infinita kontexter. Usuella hjälpverb som bruka kan inte
gärna användas i kontrollinfinitiver, men fungerar bra i nexusinfinitiver.
Samma förhållande gäller futuralt skola som är uteslutet i kontrollinfinitiver,
men i varje fall marginellt förekommer i nexusinfinitiver. Några exempel:
(4.64)

a. Jag lovar att jag alltid brukar diska. ¹ Jag lovar *att alltid
bruka diska.
b. Han säger att han alltid brukar diska = Han säger sig alltid
bruka diska.

(4.65)

a. Jag lovar att jag ska läsa boken. ¹ Jag lovar *att skola läsa
boken.
b. Han säger att han ska läsa boken = Han säger sig skola läsa
boken.

Såväl kontrollinfinitiver som nexusinfinitiver kan betecknas som satsekvivalenta fraser. Detta innebär att infinitivfraserna på olika sätt påminner om
finita satser. Infinitivfraserna ansluter här (framför allt) till underordnade
satser. Förhållandet till underordnade satser ser dock olika ut för kontrollrespektive nexusinfinitiver.
Kontrollinfinitiver delar fler satsdelsfunktioner med bisatser än vad
nexusinfinitiver gör; de förra fungerar som objekt, subjekt och prepositionsrektion, medan nexusinfinitiverna endast fungerar som verbkomplement
(och anknyter snarast till verbstyrda att-satser). Samtidigt är kontrollinfinitiverna inte alltid utbytbara mot bisatser, vilket nexusinfinitiverna är. I det
avseendet kan nexusinfinitiverna uppfattas som närmare bisatserna än kontrollinfinitiverna. Vi har även sett att nexusinfinitiverna har fler inre egenskaper gemensamma med underordnade satser än vad kontrollinfinitiverna
har, genom att de betydligt enklare kan innehålla vissa typer av satsadverbial
och hjälpverb.
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Ett möjligt sätt att beskriva skillnaderna mellan de båda satsekvivalenta
infinitivfraserna är att betrakta nexusinfinitiverna som en reducerad finit sats
och kontrollinfinitiverna som en särskild infinit satstyp (jfr här beskrivningen i Faarlund et al. 1997:994, 1006 vad norska förhållanden anbelangar).
Tanken bakom terminologin är att den reducerade satsen delar många egenskaper med finita satser och generellt är funktionellt utbytbar mot en bisats,
medan den infinita satsen avviker mer och delvis fyller andra funktioner än
liknande underordnade satser.
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5 Analys av nusvenska infinitivfraser

I detta kapitel analyserar jag kontrollinfinitivers och nexusinfinitivers struktur i nusvenskan. Jag utgår härvid dels från den syn på finita satsers egenskaper och därmed sammanhängande struktur som jag redogjorde för i kapitel 3, dels från de empiriska resultat som presenterats i kapitel 4.
Kapitlet är upplagt så att jag först, i avsnitt 5.1, kortfattat påminner om
analysen av finita satser i kapitel 3. I avsnitt 5.2 presenterar jag ett förslag till
analys av nusvenska kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver som infinita
respektive reducerade satser samt diskuterar analyserna i förhållande till
vissa av de empiriska resultat som framkommit av undersökningen i kapitel
4. I avsnitt 5.3 ger jag en översiktlig bild av hur den internordiska variationen kan analyseras inom ramen för den modell som jag här föreslår. Avsnitt
5.4 slutligen sammanfattar kapitlet.

5.1 Den finita satsen som utgångspunkt
I min analys av den finita satsens struktur har jag utgått ifrån den traditionella beskrivning där satsen består av en v-domän, en I-domän och en Cdomän.
v-domänen består av en lägre VP och en övre vP. Enligt min analys används den funktionella v-frasen på samma sätt oberoende av verbets finithet.
Både finita och infinita verb ses som böjningsformer och även infinita verb
uttrycker ett slags temporalitet, genom ett icke-finit temporalt drag som regleras i vP. Utgångspunkten är därför att satsekvivalenta infinitivfraser har
samma v-domän som finita satser.
I-domänen innehåller åtminstone en TP i finita satser, men kan även
rymma fraser för t.ex. satsadverbial. T konstitueras av ett finit temporalt drag
(som tillsammans med det infinita temporala draget uttrycker tempus). Med
det finita temporala draget följer en potential att förankra aktionen i talögonblicket. Detta drag saknar infinita verb och dessa motiverar således inte i sig
själva någon TP. Samtidigt är spec-TP i svenskan platsen för satsens subjekt,
och även de satsekvivalenta infinitivfraserna har, som jag ser det, subjekt.
Dessa är emellertid av en annan karaktär än subjektet i finita satser. I kontrollinfinitiver är subjektet ett osynligt PRO. I nexusinfinitiver är subjektet
visserligen synligt, men tar kasus från den överordnade matrisen.
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I C-domänen regleras olika egenskaper som är exklusiva för satser. Utifrån antagandet att ett finit verb i TP etablerar en proposition med öppet
sanningsvärde, används C-domänen, enligt analysen i kapitel 3, för att uttrycka talarens hållning till denna proposition, t.ex. genom modus eller
subjunktioner. Eftersom sådana egenskaper inte är aktuella i de satsekvivalenta infinitivfraserna kan man ifrågasätta behovet av en C-domän i denna
typ av fraser. Å andra sidan kan man, genom att C-domänen utgör gränssnittet mot kontexten, hävda att den även har en särskild funktion vid underordning, och liksom bisatser fungerar ju infinitivfraser som underordnade satsled i en överordnad matris.

5.2 Infinita satser och reducerade finita satser
Med analysen av den finita satsen som utgångspunkt söker jag i detta avsnitt
att analysera satsekvivalenta infinitivfraser i nusvenska. I avsnitt 5.2.1 analyserar jag kontrollinfinitiver och i 5.2.2 nexusinfinitiver. Sist, i avsnitt 5.2.3,
knyter jag också analysen till vissa av de empiriska resultat som framkommit
av den undersökning som redogörs för i kapitel 4.

5.2.1 Kontrollinfinitiver som infinit satser
Kontrollinfinitiver har ofta analyserats som CP-strukturer (jfr kapitel 2) med
i princip samma struktur som en finit underordnad sats. Man har då ibland
talat om att kontrollinfinitiven har en infinit IP som begränsar strukturen på
olika sätt. Även jag vill analysera kontrollinfinitiver som en CP, men istället
för att räkna med en infinit IP tänker jag mig att I-domänen i kontrollstrukturer saknar den funktionella frasen TP, som är en del av I-domänen.
I svenska förknippas kontrollinfinitivers CP med infinitivmärket, som ofta
uppfattas som en infinit subjunktion. Detta är även min analys. Men medan
subjunktioner kan signalera olika typer av inställning till satsens innehåll (jfr
t.ex. att respektive om), så gäller inte detta för infinitivmärket. Därför kan
man betrakta infinitivmärket att som ett slags platshållare som fyller Chuvudet och endast markerar den infinita verbfrasen som syntaktiskt underordnad. På så vis är alltså den infinita C-domänen mer begränsad än den
finita, och för enkelhetens skull använder jag därför fortsättningsvis den rena
frasbeteckningen, CP, om denna del av strukturen.
Det framhålls ibland att TP skulle vara en förutsättning för CP (så exempelvis i Chomsky 2007:22). I denna analys ser jag istället CP som en fras
som måste ha ett temporalt led i sitt komplement. Eftersom jag räknar med
att temporalitet kommer till uttryck redan i vP, tillgodoses detta krav i såväl
bisatser som kontrollinfinitiver. En underordnad CP kan således, som jag ser
det, vara av två slag, dvs. sådana med endast vP och sådana med både vP
och TP i sitt komplement. Den förra typen, dvs. kontrollinfinitiver, måste
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alltid relateras ett överordnat led och tolkas delvis genom kontexten, medan
finita satser med TP medför en potential att självständigt förankra aktionen i
talögonblicket och, i den vidare derivationen, uttrycka språkhandlingar.
En annan skillnad mellan kontrollinfinitiver och satser är, som nämnts, att
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och,PRO,
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Sammanfattningsvis föreslår jag alltså att kontrollinfinitiver liksom underordnade satser ska analyseras som CP-strukturer. C-huvudet upptas i bägge
fallen av subjunktioner. En skillnad är dock att den infinita subjunktionen,
dvs. infinitivmärket att, snarast har karaktären av platshållare som markerar
strukturen som underordnad. Den finita subjunktionen har därtill andra
funktioner och bidrar med information om hur satsen ska tolkas. Vidare skiljer sig kontrollinfinitiver från bisatser genom att inte rymma någon funktionell fras TP. Av detta följer att kontrollinfinitiver inte utgör propositioner,
utan är enkla predikationer. Detta förhållande innebär att kontrollinfinitiver
inte bygger på propositioner, vilket däremot bisatser gör. TP betraktas här
som en del av I-domänen, och frånvaron av TP innebär inte att annan satsgrammatisk information inte kan komma till uttryck i kontrollinfinitiver. I vdomänen är kontrollinfinitiver och bisatser uppbyggda på samma sätt. Medan bisatsens verb har ett finit temporalt drag, har kontrollinfinitiver ett ickefinit temporalt drag. Det icke-finita draget har i infinitiver värdet [–ANT],
vilket innebär att infinitiven ger uttryck för en aktion som är samtidig med
eller inträffar senare än den aktion som uttrycks i den överordnade strukturen.

5.2.2 Nexusinfinitiver som reducerade satser
Som vi sett avviker nexusinfinitiver från kontrollinfinitiver på olika sätt, t.ex.
genom att ha ett utsatt subjekt och kunna innehålla fler statstypiska led, och
det finns anledning att inte heller analysera dem på riktigt samma vis. Medan
kontrollinfinitiver har analyserats som CP-strukturer är det ett vanligt antagande att nexusinfinitiver saknar C-lager (se t.ex. Lundin 2003b:52 f.). Ett
argument är att nexusinfinitiver, till skillnad från kontrollinfinitiver, aldrig
kan inledas av infinitivmärke i svenskan.
En annan påtaglig skillnad mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver
är att de senare har ett DP-subjekt som får sin, i förekommande fall, oblika
form av matrisverbet. Om nexusinfinitiver hade CP-struktur vore det inte
möjligt för en överordnad sats att på detta sätt tilldela subjektet objektskasus
eftersom C-lagret ”stänger” strukturen.
Katarina Lundin (2003b) argumenterar för att nexusinfinitiver ska analyseras som vP-strukturer, dvs. att de helt saknar I-domän och C-domän, och att
subjektet genereras i spec-vP. En sådan analys ligger delvis i linje med analysen av TP som utmärkande för finita satser, men som Platzack (2011:214)
påpekar blir förekomsten av satsadverbial och hjälpverb problematiska för
Lundin. Om vi utgår från att satsadverbial och hjälpverb genereras utanför vdomänen ger en sådan analys ogrammatiska resultat. Jfr den felaktiga strukturen i (5.3) nedan.
(5.3)

Läraren ansåg
*[NegP inte [AuxP ha [vP honom läst [VP läs läxorna]]]].
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Som framgår gör analysen predikationer som inte överensstämmer med
svensk syntax (om vi antar att negationer och (vissa) hjälpverb genereras i Idomänen). För att analysen ska fungera krävs att vi postulerar en funktionell
fras ovanför NegP dit subjektet flyttar, som i (5.4).
(5.4)

Läraren ansåg
[FP honom [NegP inte [AuxP ha [vP honom läst [VP läs läxorna]]]]].

Frågan är då vilken funktionell fras som FP kan tänkas svara mot. En vanlig
uppfattning i litteraturen är att nexusinfinitiver utgörs av TP-strukturer (se
t.ex. Platzack 2011), men att utan vidare acceptera en sådan analys framstår
som märkligt mot bakgrund av de antaganden om TP:s funktion som gjorts
ovan. Här kan vi emellertid ha anledning att återvända till de empiriska förhållanden som belagts i kapitel 4.
Vid en jämförelse mellan kontroll- och nexusinfinitiver kunde vi se att de
förra kännetecknas av betydligt större restriktioner avseende vilka typer av
satsgrammatiska led som får förekomma. Vissa typer av hjälpverb (t.ex.
bruka) förekommer knappast alls i kontrollinfinitiver, men väl i nexusinfinitiver. På motsvarande sätt är vissa, främst modala, satsadverbial mer eller
mindre omöjliga i kontrollinfinitiver (t.ex. nog), men fungerar bra i nexusinfinitiver. Därtill kunde vi se att nexusinfinitiver i princip alltid går att omformulera med en bisats. Detta förhållande gäller inte för kontrollinfinitiver
som långt ifrån alltid svarar mot en bisats.
Medan kontrollinfinitiven ovan analyserats som en särskild typ av underordnad sats som är infinit, vill jag föreslå att nexusinfinitiven är en reducerad
variant av en motsvarande finit sats. Därav följer att nexusinfinitiverna
skulle kunna innehålla en fras TP. Denna TP bör dock inte uppfattas som
helt identisk med den som projiceras i finita satser eftersom den inte projiceras av det infinita verbet i verbfrasen, utan är en rest från en bakomliggande
finit struktur.
Jag utgår därmed ifrån att nusvenska nexusinfinitiver har en struktur enligt (5.5).
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Epistemiska
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Eide (2005:393 ff.) visar att epistemiska (icke-rotmodala) hjälpverb marHon vill koppla detta till verbens subjektsautonomitet. Eftersom kontrollinfiginellt förekommer i (norska) nexusinfinitiver, men mindre gärna i kontrollnitiver kräver ett PRO-subjekt för att en kontrollrelation ska kunna upprättas
infinitiver. Hon vill koppla detta till verbens subjektsautonomitet. Eftersom
kontrollinfinitiver kräver ett PRO-subjekt för att en kontrollrelation99ska
kunna upprättas är denna typ av hjälpverb inte möjliga i kontrollstrukturer.
Ett problem med denna analys är dock att perfektivt ha alltid är subjekts101

autonomt men ändå förekommer utan begränsning i kontrollstrukturer. Det
bör därför inte vara subjektsautonomiteten som sådan som utgör ett hinder.
Istället för att koppla de epistemiska hjälpverben till distributionen av
PRO, som Eide föreslår, tänker jag snarast att vissa hjälpverb kräver en proposition för att på ett naturligt sätt kunna komma till användning. Epistemisk
modalitet signalerar en sannolikhetsbedömning av en sats proposition. Eftersom kontrollinfinitiver med den analys som föreslås här inte utgör propositioner är det heller inte förväntat att epistemiska hjälpverb skulle komma
till användning. Om nexusinfinitiverna ses som reducerade finita satser är
det däremot mer förväntat att de kan användas där.
Det kan dock finnas ytterligare en anledning till att epistemiska hjälpverb
är ovanliga i infinita strukturer, nämligen deras status som syntaktiskt underordnade. Distributionen av epistemiska hjälpverb i engelskan har undersökts
bl.a. av Hacquard & Wellwood (2012) som kan visa att epistemiska hjälpverb är betydligt vanligare i självständiga satser än i underordnade satser.
Författarna kan också visa att det finns distributionella restriktioner på vilka
typer av underordnade satser som de epistemiska hjälpverben förekommer i.
Det rör sig framför allt om satser som är komplement till predikat som uttrycker argumentation (t.ex. argue, explain), kommunikation (t.ex. say) och
tänkande (t.ex. think) samt till semi-faktiva predikat (t.ex. learn, realize).
Man kan notera att denna typ av verb i svenska normalt inte konstrueras med
kontrollinfinitiver, men väl med nexusinfinitiver. Om epistemiska hjälpverb
i svenskan skulle uppvisa en liknande distribution som den i engelska kunde
detta också vara en del av förklaringen till varför de ogärna förekommer i
kontrollinfinitiver.23
5.2.3.2 Aspektuella hjälpverb
Vid sidan av epistemiska hjälpverb är det framför allt vissa typer av aspektuella hjälpverb som inte mer än undantagsvis används i kontrollinfinitiver. Ett
sådant hjälpverb är exempelvis det usuella bruka som anger att en verbaktion
sker med viss regelbundenhet. Eftersom den upprepning av en underordnad
verbaktion som bruka ger uttryck för implicerar att aktionen har ägt rum,
fortfarande äger rum och ska fortsätta att äga rum gör den att infinitivens
aktion kan sägas inkludera en tid som också ligger före referenstiden. Eftersom infinitiver normalt inte kan uttrycka sådana relationer på egen hand är
det också väntat att dessa betydelser med viss svårighet kommer till uttryck i
kontrollinfinitiver.
Det råder dock inget absolut hinder för bruka i kontrollinfinitiver, vilket
framgår av exemplen i kapitel 4. Däremot krävs att kontexten är sådan att
kontrollinfinitivens aktion inte tvingande måste läsas futuralt, exempelvis i
23

Det hade varit önskvärt att undersöka detta också för svenska förhållanden, men en sådan
undersökning faller utanför ramen för den här avhandlingen och får därför anstå för framtida
forskning.
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förbindelse med styrande predikat som lova, besluta, rekommendera ngn,
osv. Däremot fungerar bruka bättre i sådana infinitivfraser där den temporala
tolkningen är mer diffus, exempelvis i förbindelse med faktiva predikat, se
(5.6).
(5.6)

a. (Jag) har en förmåga att bruka glömma bort saker (Blogg 2010)
b. Jag är stolt över att alltid bruka städa på torsdagar.

5.2.3.3 Satsadverbial
Resonemanget ovan kan också hjälpa oss att förstå distributionen av vissa
typer av satsadverbial. Som vi sett är det framför allt vissa modala satsadverbial som uttrycker talarattityd, försanthållande, sannolikhetsvärdering,
osv. som är ovanliga i kontrollinfinitiver. Även denna typ av grammatiska
led tar det propositionella innehållet som utgångspunkt och det är därför
tämligen förväntat att denna typ av satsadverbial är ovanliga i strukturer som
inte bygger på propositioner. För vissa av dem kan det dock, liksom med de
epistemiska hjälpverben, också röra sig om distributionella begränsningar,
dvs. att denna typ av satsadverbial kräver en syntaktisk kontext i vilken kontrollinfinitiver normalt inte förekommer.
5.2.3.4 Utelämning av hjälpverbet ha
Jämförelsen i kapitel 4 visade att villigheten att utelämna hjälpverbet ha, s.k.
ha-drop, är betydligt mindre i kontrollinfinitiver än i bisatser. Detta kan möjligen förstås som en fråga om signalering av underordning.
Bäckström & Rosenkvist (2016) föreslår att ha-drop i bisatser fungerar
som en underordningsmarkör. Det är dock inte det enda som signalerar bisatsens underordnade karaktär; det gör även subjunktioner och, ibland, verbets position. I kontrollinfinitiverna kan infinitivmärkets underordningsmarkering jämställas med subjunktionernas och verbets position är i princip
densamma i kontrollinfinitiver som i bisatser. En avgörande skillnad är däremot att ha-drop i bisatser som regel avser ett finit verb, vilket aldrig kan
vara fallet i en kontrollinfinitiv. Om det snarast är avsaknaden av finit verb
som signalerar underordning, kan det vara en förklaring till den större tendensen att utelämna hjälpverbet ha i bisatser än i infinita satser. Genom att
stryka infinita ha förstärks således inte karaktären av syntaktiskt underordnad struktur.
Denna möjliga förklaring är emellertid inte direkt beroende av den specifika analys av kontrollinfinitiver jag gjort ovan. Frågan huruvida det finns
andra förklaringar får anstå tills vidare.
5.2.3.5 Utelämning av infinitivmärket
Slutligen ska jag kommentera utelämning av infinitivmärket i kontrollstrukturer. Med den struktur för kontrollinfinitiver som föreslås i (5.2b) ovan är
infinitivmärket att betrakta som en infinit subjunktion i C. Som vi har sett
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kan infinitivmärket utelämnas under vissa omständigheter. Det gäller framför allt i kontexter där även den finita subjunktionen att kan utelämnas, t.ex.
när infinitivfrasen är objekt efter vissa styrande verb, som t.ex. lova, önska,
hoppas, jfr (5.7a–b).
(5.7)

a. Han lovade (att) han skulle läsa boken.
b. Han lovade (att) läsa boken.

Som Anders Holmberg (1990; jfr också avsnitt 4.1 ovan) visar finns det dock
vissa kontexter där parallelliteten mellan utelämning av infinitivmärke respektive subjunktion bryts. Infinitivmärket kan utelämnas från fundamentet,
vilket inte subjunktionen kan, medan subjunktionen kan utelämnas när bisatsen utgör postponerat subjekt, vilket inte infinitivmärket kan vid en motsvarande placering av kontrollinfinitiven.
Skillnaden mellan subjunktion och infinitivmärke handlar snarast om
egenskaper kopplade till infinitivmärket och subjunktionen. Exakt vilka
dessa skillnader är och hur de ska förklaras faller dock utanför ramen för
detta arbete. Jag nöjer mig därför med att konstatera att infinitivmärkets
strukturella position är i C och att det under vissa omständigheter kan utelämnas. Eftersom jag inte uppfattar att det föreligger strukturella skillnader
mellan kontrollinfinitiver och bisatser som kan påverka utelämning av infinitivmärke respektive subjunktion lämnar jag frågan om vad som reglerar
denna utelämning åt framtida forskning.
5.2.3.6 Summering
De viktigaste skillnaderna mellan infinitivfraser och bisatser rör vad som kan
betecknas som deras inre egenskaper, dvs. deras möjligheter att rymma adverbiella bestämningar och hjälpverb av olika slag. Här framstår kontrollinfinitiverna som mest restriktiva, medan nexusinfinitiverna ligger närmare
bisatserna i detta avseende genom att tillåta flera inre egenskaper. Det förhållandet att nexusinfinitiver lättare kan rymma exempelvis vissa modala
satsadverbial och hjälpverb än vad som är möjligt i kontrollinfinitiver kan
förstås genom att nexusinfinitiven betraktas som en reducerad finit sats och
kontrollinfinitiven som en särskild infinit satstyp.
Om man nämligen ser en nexusinfinitiven som en finit sats med något reducerad kapacitet handlar det helt enkelt om att den behållit många av den
finita satsens egenskaper. Jag har till och med antagit att den behållit (ett
slags) TP, trots att TP inte bör projiceras av infinita verb. Kontrollinfinitiver
å andra sidan behöver inte ses som bleka kopior av finita satser, utan kan
uppfattas som en egen infinit satstyp. Som sådana delar de en del av bisatsens egenskaper men inte alla.
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5.3 Den internordiska variationen
I kapitel 2 diskuterade jag översiktligt den internordiska variationen beträffande infinitivmärkets distribution och position i förhållande till negation.
Jag visade då att infinitivmärket i isländska och färöiska förekommer i vissa
typer av hjälpverbskonstruktioner där det inte används i övriga nordiska
språk. I danska och norska används istället infinitivmärke i nexusinfinitiver
medan ett sådant bruk inte förekommer i övriga nordiska språk. Därtill
kommer att infinitivmärkets position i förhållande till negationer varierar. I
(5.8) återger jag en sammanställning av denna variation som fungerar som
utgångspunkt för resonemangen i detta delavsnitt.
(5.8)

(isl.)
(sv.)
(no.) a.
(no.) b.
(da.)
(fär.)
(eng.)

María lofaði
Maria lovade
Marie lovet
Marie lovet
Marie lovede
Maria lovaði
Mary promised

að lesa
att
å

ekki
inte
ikke
ikke
ikke
ikki
not

å
at
at
to

läsa
lese
lese
læse
lesa
read

bókina.
boken.
boken.
boken.
bogen.
bókina.
the book.

Framställningen i (5.8) visar att det finns tre typer av ledföljder representerade bland de nordiska språken. Det isländska mönstret innebär att såväl
infinitivmärke som infinitiv föregår negationen i kontrollinfinitiver. I
svenska och i vissa varieteter av norska står negationen istället mellan infinitivmärket och infinitiven. I danska, färöiska samt i vissa varieteter av norska
står i stället negationen framför såväl infinitivmärke som infinitiv.

5.3.1 Infinitivmärkets syntaktiska status och position
Som vi sett i avsnitt 2.4 har det föreslagits flera analyser av den internordiska variationen. En vanlig tanke, som t.ex. Christer Platzack (1986a,
1986b) argumenterar för, är att infinitivmärket i svenska och isländska står i
C, medan det i danska (och färöiska) står i I-domänen. Norskan växlar mellan vad som skulle kunna kallas för det danska och det svenska systemet.
Man får då också anta att det infinita verbet i isländska flyttar från verbfrasen till I-domänen, ungefär som i finita satser. Christensen (2005, 2007)
utgår från en modell där infinitivmärket alltid genereras i verbfrasen och
sedan flyttar (i svenska och isländska) till C-domänen. För isländskans del
argumenterar han för att infinitivmärket i isländska inkorporerar verbet och
drar med sig infinitiven till en position ovanför negationen i strukturen.
Med den modell av kontrollinfinitiver som jag har argumenterat för i detta
kapitel är det mindre tillfredsställande att tänka sig infinitivmärket som en
del av I-domänen. Jag ser heller inte tydligt vilken typ av satsgrammatisk
information som skulle kunna rymmas i infinitivmärket. Som Wurmbrand
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109f.)
visar ärvisar
argumenten
för att för
engelskans
infinitivmärke
skulleskulle
stå i TP
(2001:109f.)
är argumenten
att engelskans
infinitivmärke
stå
(eller
i
I-domänen)
i
själva
verket
mycket
svaga,
bl.a.
eftersom
det
används
i TP (eller i I-domänen) i själva verket mycket svaga, bl.a. eftersom det an-i
många
mycket olika
kontexter.
Hon finner
detfinner
istället
mer trovänds isinsemellan
många sinsemellan
mycket
olika kontexter.
Hon
detför
istället
för
ligt
infinitivmärket
är en del är
av en
dendel
lexikala
(Wurmbrand
2001:115,
meratt
troligt
att infinitivmärket
av denVP:n
lexikala
VP:n (Wurmbrand
jfr
också Wurmbrand
2014:414). 2014:414).
2001:115,
jfr också Wurmbrand
Jag
tror
att
Wurmbrands
även
omom
denden
inteinte
inkluderar
data data
från norJag tror att Wurmbrandsanalys,
analys,
även
inkluderar
från
diska
språk,
också
har
täckning
för
den
nordiska
variationen.
Det
är
svårt
att
nordiska språk, också har täckning för den nordiska variationen. Det är svårt
koppla
infinitivmärket
till en
betydelse
ellereller
funktion.
I detI det
tidigare
att koppla
infinitivmärket
till specifik
en specifik
betydelse
funktion.
tidihar
jag
analyserat
svenskans
att
som
en
betydelsetom
platshållare
i
C,
och
gare har jag analyserat svenskans att som en betydelsetom platshållare som
i C,
sådan
jag att man
kan uppfatta
också
när det genereras
och påmenar
ett besläktat
sätt menar
jag att infinitivmärket
man kan uppfatta
infinitivmärket
också
inär
en lägre
projektion.
Infinitivmärket
kan då
i språk som danska
i en
det genereras
i en
lägre projektion.
Infinitivmärket
kan dågenereras
i språk som
särskild
fras omedelbart
ovanförfras
vPomedelbart
(här kallad ovanför
v2P) inom
danska genereras
i en särskild
vP v-domänen,
(här kallad v(jfr
2P)
också
Christensen
2007).
inom v-domänen (jfr också Christensen 2007).
(5.9)

v 2P
2
v2
2
at
v 1P
2
PRO
v1
2
læse
VP
!
læs- bogen.

Poängen
Poängen är
är alltså
alltså att
att infinitivmärket
infinitivmärket fungerar
fungerar som
som ett
ett ganska
ganska betydelsetomt
betydelsetomt
element,
möjligen
ett
slags
platshållare,
som
kan
befinna
sig
antingen
i C-doelement, möjligen ett slags gränsmarkör, som kan befinna sig antingen
i Cmänen
eller
i
v-domänen.
Infinitivmärket
kan
vidare
fungera
som
ett
proklitidomänen eller i v-domänen. Infinitivmärket kan vidare fungera som ett
kon
eller som
ett som
fritt ord.
Jag ord.
ser ingen
anledning
att utgå från
att infinitivproklitikon
eller
ett fritt
Jag ser
ingen anledning
att utgå
ifrån att
märket
skulle
genereras
längre
ner
i
strukturen
än
C
i
nusvenska.
För
isländska
infinitivmärket skulle genereras längre ner i strukturen än C i nusvenska.
För
förhållanden
kan
det
däremot
vara
rimligt
att
infinitivmärket
fortfarande
har
isländska förhållanden kan det däremot vara rimligt att infinitivmärket forten
starkare
lexikal
funktion
och
genereras
i
vP.
En
möjlighet
är
att
analysera
farande har en starkare lexikal funktion och genereras i vP. En möjlighet är
isländskans
som en proklitisk
Med funktion
att analyserainfinitivmärke
isländskans infinitivmärke
sompartikel.
en proklitisk
partikel.också
Med
som
subjunktion
måste
komplexet
infinitivmärke
+
infinitiv
flytta
från
verbfunktion också som subjunktion måste komplexet infinitivmärke +
infinitiv
frasen
till CP
(jfr härvidtillFalks
2010b
analys
av infinitivmärket
i fornsvenska).
flytta från
verbfrasen
CP (jfr
härvid
Falks
2010b analys av
infinitivmärDetta
resulterar
i
att
infinitiven
står
framför
satsadverbial
i
isländska.
Att infiket i fornsvenska). Detta resulterar i att infinitiven står framför satsadverbial
nitivmärket
i
isländskan
verkligen
har
status
både
som
verbfraselement
och
i isländska. Att infinitivmärket i isländskan verkligen har status både som
som
led
i
C
visar
sig
i
kontrollstrukturer
med
hjälpverb,
där
infinitivmärket
verbfraselement och som led i C visar sig i kontrollstrukturer med hjälpverb,
återfinns
både i C-huvudet
och
längre
ner i verbfrasen,
se (5.10).
där infinitivmärket
återfinns
både
i C-huvudet
och längre
ner i verbfrasen, se
(5.10).
(5.10) Það er óvanalegt að kunna ekki að lesa.
kunna
läsa’
(5.10) ’Det
Það är
er ovanligt
óvanalegtattaðinte
kunna
ekki
að lesa.
’Det är ovanligt att inte kunna läsa’
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Analysen kan också hantera förekomsten av dubbla infinitivmärken som
observerats i norskan av Faarlund (2015), se (5.11a). Jag har också kunnat
finna samma typ av exempel i danska texter, se t.ex. (5.11b).
(5.11)

a. Topp 20 råd for å ikke å bli svindlet i sommerferien.
(Efter Faarlund 2015:7)
b. Kommunerne har vært under kritik for at ikke at kunne skaffe
boliger til nye flygtinge. (KorpusDK)

Istället för att som Faarlund (2015) analysera det lägre infinitivmärket som T
ser jag det som en del av v-domänen. När infinitivmärket flyttar till Cdomänen lämnar det kvar en synlig kopia i vP varför vi får två infinitivmärken. Till skillnad från i isländskan bör infinitivmärket därför inte betraktas
som proklitiskt (eftersom det då borde dra med sig infinitiven till CP).
Slutsatsen blir att vi får ett system där infinitivmärket i de nordiska språken antingen fungerar som en subjunktion i C eller som ett verbfraselement.
Medan infinitivmärket i svenska är ett självständigt ord, analyserar jag det
för isländska förhållanden som en proklitisk partikel. I bägge fallen upptar
det dock C-huvudet, i isländska tillsammans med infinitiven. För danska
förhållanden, där infinitivmärket istället upptar en strukturellt lägre position,
är det svårt att avgöra huruvida infinitivmärket har proklitisk status eller ej.
Det faktum att infinitivmärket, som framkommer av (5.11b) kan stå i C med
en kopia i verbfarsen talar för att det inte alltid uppfattas proklitiskt. Norskan
varierar här mellan det svenska och det danska systemet, medan färöiskan
ansluter till det danska. Vi kan sammanställa resultaten som i tablå 5.1.
Tablå 5.1
+ proklitisk
– proklitisk

Infinitivmärket i nordiska språk
+ CP

– CP

isländska
svenska (norska)

danska, färöiska, (norska)

5.4 Sammanfattning
I detta kapitel har jag utgått ifrån en förståelse av kontrollinfinitiver som
infinita satser, vilket svarar mot en analys som underordnade CP-strukturer
utan den funktionella frasen TP. Infinitivmärket betraktar jag som en infinit
subjunktion i C med funktion att markera strukturen som underordnad.
Nexusinfinitiver betraktas istället som reducerade satser. Som sådana saknar
de CP, men har ett slags TP, som ska förstås som en strukturell rest från den
bakomliggande finita strukturen, i vilken subjektet står.
Analysen kan svara för den omständigheten att nexusinfinitiver kännetecknas av fler satstypiska led än vad kontrollinfinitiver gör. Eftersom TP
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fungerar som propositionsetablerande kan inte kontrollinfinitiver rymma
grammatiska element som förutsätter en proposition. Motsvarande begränsning föreligger inte på samma sätt i nexusinfinitiver.
Avslutningsvis har jag kortfattat kommenterat den internordiska variationen. Jag har analyserat svenskans och isländskans infinitivmärken som Celement, med den skillnaden att infinitivmärket i isländska fungerar proklitiskt på infinitiven. Detta får till följd att komplexet infinitivmärke + infinitiv
upptar C-huvudet i isländskan. I danska räknar jag med att infinitivmärket
upptar en position inom verbfrasen. Norskan växlar mellan det svenska och
danska systemet, medan färöiskan ansluter till det danska.
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6 Infinitivfrasers form i äldre svenska

I nusvenska är infinitivmärket, som vi sett, starkt förknippat med kontrollinfinitiver. Fornsvenskans infinitivmärke at hade däremot en annan distribution. Framför allt kännetecknas det av att långt oftare än i nusvenska vara
fakultativt. Detta förhållande har uppmärksammats på flera ställen i litteraturen (se t.ex. Ahlén 1883:15–20, Wessén 1965:147, Falk 2010a:34–35), men
någon närmare kartläggning av hur distributionen ser ut, och när det nusvenska bruket av infinitivmärket växer fram har till min kännedom inte
företagits. Elof Hellquist (1902:194 ff.) anför exempel från 1600-talet på hur
infinitivmärket både utelämnas när det i nusvenska krävs och utsätts där det
inte förekommer längre. Utvecklingen tycks alltså fortsätta in i nysvensk tid.
Det här kapitlet tar kontrollinfinitivers form som utgångspunkt, men även
andra infinitivfraser berörs i någon mån, liksom vissa andra aspekter av infinitivfraserna. I ett första avsnitt (6.1) ger jag en översiktlig bild av kontrollinfinitivers form över tid i materialet, därefter diskuterar jag särskilt verbstyrda infinitivfraser (6.2), finala infinitivfraser (6.3) och prepositionsstyrda
infinitivfraser (6.4). Därpå behandlar jag samordnade infinitivfraser (6.5)
samt bruk av infinitivmärke utanför kontrollkontexter (6.6). Kapitlet avslutas
med en sammanfattning (6.7) av de viktigaste resultaten.

6.1 Översikt
Som framgår av avsnitt 4.1 ovan utelämnas infinitivmärket i nusvenska
framför allt i kontrollinfinitiver som är objekt till vissa verb (t.ex. lova, hoppas) samt när de står i fundamentet (i funktion som såväl objekt som subjekt). I fornsvenska är infinitivmärket fakultativt i långt fler kontexter än
dessa. I (6.1) nedan har jag samlat exempel på noll-infinitiver där nusvenskan kräver infinitivmärke. Det rör sig om kontrollinfinitiv i funktion som
(postponerat) subjekt (6.1a), (postponerad) apposition till þæt (6.1b), substantivkomplement (6.1c) och adjektivkomplement (6.1d). Infinitivmärket
kan därtill, mer sällan, utelämnas också i infinitivfraser som prepositionsrektion och finalt adverbial. Sådana kontrollinfinitiver behandlas mer utförligt i avsnitt 6.3 och 6.4. Förutom att utelämnas där det inte är möjligt i nusvenskan kan infinitivmärket också komma till användning där det numera
normalt är ogrammatiskt, nämligen i förbindelse med hjälpverb och i nexusinfinitiv. Sådant bruk av at exemplifieras i (6.2).
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(6.1)

a. w møghelikit var af staþ føra. (Bur 54)
b. Nu ær þæt klokkarans skuld. bæra bok ok stol i sokn
(ÖgL KB 6)24
’Nu är det klockarens skyldighet att bära i socknen bok och
stola’
c. þa hauær hon uitzs orþ læggia alt æftir sik (ÖgL BB 2:1)
’då har hon rätt att rätta allt efter sig’
d. siþæn ær han skyldughær kunungær wæræ (UL KgB 3)
’Sedan har han rätt att vara konung’

(6.2)

a. Nidsker ok girugir brinner här j giris heta ok mycle omsorgh
huru han skal sit goz at göma (MP 1 66)
b. Tha sa then pilten en man at fara til ierusalem (Svm 150)

Utgångspunkten för redogörelsen här är en excerpering av totalt 3 880 kontrollinfinitiver ur sammanlagt 43 fornsvenska och nysvenska texter (se avsnitt 1.5 ovan). I de fall texterna uppvisat samordning av kontrollinfinitiver
har endast förstaledet excerperats. (Se avsnitt 6.5 angående kontrollinfinitiver som andraled i samordning.) En översikt med avseende på infinitivmärkets distribution återges i tabell 6.1 nedan. I sammanställningen räknas tilstyrda infinitivfraser (med eller utan at) som prepositionsrektioner. Frågan
om til at:s och til:s status som infinitivmärken behandlas inte här, utan i kapitel 10. Som at-infinitiv räknas däremot kontrollinfinitiver som inleds av å
samt i vissa fall ok (istället för at).
Tabell 6.1 Infinitivmärkets distribution.
at-infinitiv
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
107
187
388
322
449
586
328
360
2 726

%
55 %
62 %
75 %
60 %
73 %
84 %
66 %
72 %

noll-infinitiv
N
106
113
133
220
160
109
172
140
1 154

%
45 %
38 %
25 %
40 %
27 %
16 %
34 %
28 %

Totalt
N
213
300
521
542
609
695
500
500
3 880

Som framkommer av tabell 6.1 kännetecknas materialet av en omfattande
variation beträffande bruket av infinitivmärke. Utvecklingen förefaller inte
24

Detta påminner om nusvenska konstruktioner med formellt och egentligt subjekt, men
eftersom fornsvenska inte har något subjektskrav analyserar jag infinitivfrasen som en apposition, vilket också är analysen i Falk (2010a).
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vara strikt kronologisk. T.ex. sjunker andelen noll-infinitiver under fornsvenskans tre första perioder för att därefter stiga på nytt. Den viktigaste
anledningen till detta är den relativt omfattande variationen mellan de enskilda texterna inom undersökningsperioderna. Detta förhållande kan tydliggöras genom att utöver medelvärdet också beräkna standardavvikelsen. På
detta vis får vi ett mått på spridningen runt medelvärdet vilket illustrerar
variationen mellan de ingående texterna. Resultatet från en sådan beräkning
avseende noll-infinitiverna presenteras i tabell 6.2 nedan.
Tabell 6.2 Standardavvikelse avseende andelen noll-infinitiver.
Äfsv I

Äfsv II

Yfsv I

Yfsv II

Änsv I

Änsv II

0,21

0,25

0,10

0,16

0,14

0,07

Drama I Drama II
0,08

0,12

Tabell 6.2 visar att standardavvikelsen är som störst och variationen därmed
som mest omfattande i äldre fornsvenska; även i sen yngre fornsvenska och
tidig äldre nysvenska är variationen dock påtaglig. Bakom den kraftiga variationen i äldre fornsvenska ligger framför allt två texter som tydligt skiljer
sig från periodens övriga texter genom ett lågfrekvent bruk av noll-infinitiv.
Texterna i fråga är ÄVgL (Äldre Västgötalagen) och MB 1b (Pentateukparafrasen) vars kontrollinfinitiver alltså kännetecknas av ett för perioden ovanligt frekvent bruk av at-infinitiv. Andelen noll-infinitiv i ÄVgL är 19 % och
endast 11 % i MB 1b. Om vi jämför dessa andelar med resterande äldre fornsvenska texter blir skillnaderna tydliga: ÖgL 63 %, UL 62 %, SmL 38 %,
Bur 42 %, KS 60 %. Procentuppgifterna avser alltså andel noll-infinitiv.
Som framkommer är den generella andelen noll-infinitiv äldre fornsvenska
betydligt högre än i ÄVgL och MB 1b.
Om vi utgår från den traditionella uppfattningen att infinitivmärket över
tid etableras i fler kontexter och sålunda konkurrerar ut noll-infinitiven i
flera av dess användningar (se t.ex. Wessén 1965:147), är denna variation i
äldre fornsvenska något förbryllande. ÄVgL är den äldsta bevarade texten på
fornsvenska och kännetecknas som sådan av ett flertal arkaiska drag. Därför
vore det närmast förväntat att också kontrollinfinitiverna skulle ha en ålderdomlig prägel. Beträffande infinitivmärket tycks emellertid inte så vara fallet; i detta avseende är texten påfallande modern. Samma omständighet gäller, i än högre grad, MB 1b där andelen noll-infinitiv är ännu lägre (11 %).
Trots att bägge texter hör till samma period i traditionella indelningar är det
kronologiska avståndet mellan dem ändå avsevärt. Medan Äldre Västgötalagen återgår på ett original från 1220-talet (Wiktorsson 2011:11, 17), översattes Pentateukparafrasen nära hundra år senare, på 1330-talet (Thorell
1959:XVIII, xxxv). Texterna förenas dock av att båda har västsvenskt ursprung och således bär på västsvenska språkdrag (Thorell 1951:251). En
möjlighet är därför att infinitivmärket tidigare får fäste i väst än i öst. Ett
sådant antagande får visst stöd från den omständigheten att infinitivmärket
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tycks ha varit mer regelmässigt använt i fornvästnordiska kontrollinfinitiver
(Faarlund 2004b:271; jfr också Ahlén 1883:15).
Rent generellt kan man beträffande bruket av infinitivmärket i fornsvenska säga att det stabiliseras ju längre fram i tiden vi kommer. Medan det
i äldre fornsvenska kan saknas i de flesta kontexter blir noll-infinitiv mindre
vanlig mot slutet av medeltiden. Helt regellöst är dock inte bruket i det fornsvenska materialet. Så gäller exempelvis att infinitivmärket i princip alltid
saknas i förbindelse med komparativt æn. Vissa andra tendenser, som avser
infinitivmärket i finala och prepositionsstyrda kontexter, behandlas mer utförligt i det följande.
Innan jag går in på de mer specifika delundersökningarna ska några ord
sägas om fundamentsplacerade infinitivfraser. Som nämnts är det i nusvenska möjligt att utelämna infinitivmärket när infinitivfrasen placeras i
fundamentet. I fornsvenska är det dock, som tidigare påpekats av Cecilia
Falk (2010a), ovanligt med fundamentsplacerade infinitivfraser.25 Jag har i
mitt fornsvenska material endast belagt tre kontrollinfinitiver i fundamentet,
alla med infinitivmärke. I nysvenska är bruket vanligare, men även här gäller
att infinitivmärket används. När at-lösa kontrollinfinitiver börjar användas i
fundamentet framgår inte av mitt material.

6.2 Verbstyrda kontra icke-verbstyrda kontrollinfinitiver
Liksom i nusvenskan är det vanligt att infinitivmärket utelämnas i verbstyrda
kontrollinfinitiver också i äldre svenska. Under hela den undersökta perioden
ligger andelen noll-infinitiv i verbstyrda infinitivkomplement på en stadigt
hög nivå (mellan 41 % och 65 %). Det går inte att skönja någon kronologiskt
betingad utveckling. Man brukar ibland tala om en tendens att verb som
börjar närma sig hjälpverb tar noll-infinitiver snarare än at(t)-infinitiver som
komplement. I SAG tar man upp att-löshet som en hjälpverbsegenskap (en
bland flera andra). Också i språkhistoriskt inriktade undersökningar av
hjälpverbskategorier har att-löshet tagits upp (t.ex. Bylin 2013, Lagervall
2014). Det kan därför finnas anledning att skilja mellan verbstyrda och ickeverbstyrda kontrollinfinitiver, men också mellan olika typer av verb som tar
infinitivfraskomplement.
Med utgångspunkt i SAG:s beskrivning samt de språkhistoriskt inriktade
undersökningarna i Bylin 2013 och Lagervall 2014 skiljer jag mellan modala
och aspektuella verb (nedan förkortat MA-verb) å ena sidan och övriga kontrollverb å andra sidan. Många av MA-verben, som alltså har inkluderats i
25

Falk (2010a:36) ser detta som en begränsning hos satsekvivalenta fraser i fornsvenska. Det
förhåller sig dock så att inte heller finita satser gärna placeras i fundamentet under fornsvensk
tid (Mattsson 2000). Möjligen handlar dessa begränsningar därför snarast om vilka led som
får förekomma i fundamentet.

112

excerperingen av kontrollinfinitiver, erövrar över tid fler hjälpverbsliknande
egenskaper, och det är därför rimligt att skilja dem från andra kontrollverb. I
SAG räknar man även med att kausativa verb uppvisar vissa hjälpverbsegenskaper. I sammanställningen nedan har dessa dock förts till kontrollverben,
bl.a. på grund av att de kännetecknas av ett frekvent bruk av at-infinitiv som
skiljer dem från de modala och aspektuella verben (se vidare nedan).
Nedan redovisas de modala verben i (6.3) och de aspektuella i (6.4). Till
stor del rör det sig om verb som också återfinns i Bylins (2013) och Lagervalls (2014) undersökningar, men jag tar enbart upp sådana verb som återfinns i mitt material av excerperade infinitivfraser. (Stavningen följer i första
hand uppslagsformen i Söderwalls ordbok; i fall verbet inte är belagt i fornsvenskan återges stavningen i SAOB.)
(6.3)

modala verb: begära, behöva, böra, formagha ’förmå’, glöma, lära
’lär, torde’, mena, orka, þora ’töras, våga’, þorva ’tarva, behöva’,
unna, vagha ’våga’, veta.

(6.4)

aspektuella verb: aflata (lata af) ’upphöra med’, begynna, bruka,
byria ’börja’, fortsätta, hota ’vara nära att’, råka, taka (til) ’börja’.
tilbyria ’börja’.

I tabell 6.3 nedan har jag sammanställt fördelningen av at-infinitiv och nollinfinitiv i verbstyrda respektive icke-verbstyrda kontexter. För gruppen verbstyrda kontrollinfinitiver har jag, i enlighet med resonemanget ovan, skilt
mellan å ena sidan komplement till modala och aspektuella verb (i tabellen
förkortat MA-verb) och å andra sidan komplement till kontrollverb.
Tabell 6.3 Verbstyrda kontrollinfinitivers form.
Verbstyrda
at

(N)
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

2
5
39
28
26
26
13
13
152

MA-verb
noll
noll
(N)
(%)
15
88 %
24
83 %
59
60 %
73
72 %
70
73 %
61
70 %
121
90 %
80
86 %
503

Kontrollverb
at
noll
noll
(%)
(N) (N)
18
19
51 %
42
44
51 %
116
44
28 %
84
98
54 %
73
67
48 %
123
32
21 %
68
26
28 %
77
30
28 %
601 360

Icke-verbstyrda
at

(N)
87
140
233
211
350
437
247
270
1975

noll
(N)
72
45
30
48
23
16
25
30
289

noll
(%)
40 %
23 %
10 %
18 %
7%
4%
9%
10 %
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Av uppgifterna i tabell 6.3 kan vi dra flera slutsatser. Först och främst kan vi,
på nytt, konstatera att det är tämligen vanligt, totalt sett, att verbstyrda kontrollinfinitiver saknar infinitivmärke. Det finns dock uppenbara skillnader
mellan olika typer av styrande verb. Medan sådana verb som ovan definierats som modala eller aspektuella (dvs. MA-verb i tabellen) genomgående
har en påfallande tendens att ta noll-infinitiver som komplement, tycks vi
kunna identifiera en nedgående trend beträffande övriga verb, dvs. att atkomplement över tid blir vanligare. Under de tre sista perioderna har andelen
noll-infinitiver då sjunkit till under 30 %. Här ska även påpekas att det under
perioden tidig yngre fornsvenska generellt är mer ovanligt med noll-infinitiv.
Andelen noll-infinitiv är under denna period relativt låg för samtliga tre kontexter som redovisas i tabell 6.3. Vad denna tillfälliga nedgång i tidig yngre
fornsvenska beror på har jag dock ingen förklaring till. I äldre nysvenska ser
vi en tendens till ökat bruk av at bland kontrollverben, samtidigt som nollinfinitiven blir allt starkare förknippad med MA-verben i undersökningens
två sista perioder.
Exempel på noll-infinitiver som komplement till MA-verb återges i (6.5)
och exempel på at-infinitiver som komplement till kontrollverb i (6.6).
(6.5)

a. þor han eigh þæt suæriæ (ÄVgL FB 11)
b. och begerer intedh mere wete en dedh (Vasa 2)
c. Prästin fooi j mässo klädhe oc byriadhe läsa sancti johannis
läst (Jär 45)
d. Å om han nåån gång råkar skjuta två Harar på en förmidda, så
tycker han att hans stackars hustru bör ha roligt däråf i fjorton
dar. (2b Sterbhus)

(6.6)

a. Sidhan dictadhe var hærra skinklæde oc kænde them at klæda
sik (MB 1b 124)
b. tha widherfresta han at swika them lönlica (Stim 35)
c. vilde han och förbiude sine undersåter att göre them ifrå Danmark och Norige någen tilförning (Ludvig 74)
d. doch kan iagh intet wnderlåtha att till thett första taka min
k[iäre] bror för sitt skriffuelse (Ekeblad 27)

I de icke-verbstyrda kontexterna ser vi en ännu tydligare negativ trend för
noll-infinitiven. Medan bruket är vanligt i tidig äldre fornsvenska (40 %
noll-infinitiver), sjunker det kraftigt redan i sen äldre fornsvenska. I äldre
nysvenska är andelen under tio procent, och något högre i yngre nysvenska.
De noll-infinitiver som kvarstår i det nysvenska materialet är dock framför
allt av två slag. Det rör sig å ena sidan om noll-infinitiver som styrs av komparativt än samt til-styrda noll-infinitiver, se t.ex. (6.7). I övrigt rör det sig
om ett fåtal belägg av annat slag, se (6.8). (Se vidare avsnitt 6.6 nedan.)
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(6.7)

a. så få di lÿst till aned en site wedh bocken. (Vasa 10)
b. Ä de inte Ni, som kom te mej för te berätta hur Ni har hört...
(2c Kusinerna)

(6.8)

a. de hafva ordre formera sig (Tungel 115)
b. och fördenskull wore bäst hålla stilla någre dagar ännu (Rålamb 148)

Slutligen ska sägas någonting om de kausativa verben, dvs. verb som ”anger
att subjektsreferenten är orsak till eller föranstaltar en aktivitet eller ett tillstånd som anges med ett underordnat verb” (SAG 1:187; jfr också Rawoens
2008). De verb som jag analyserat som kausativa återges i (6.9) nedan. Observera att kausativa verb är bitransitiva (till skillnad från de modala och
aspektuella verben). Dessa placeras sist på SAG:s hjälpverbsskala och hör
alltså till de potentiella hjälpverb som kännetecknas av minst antal hjälpverbstypiska egenskaper. I den här avhandlingen har jag inte betraktat dessa
som hjälpverb, men urskiljer dem ändå som en egen grupp. Till skillnad från
modala och aspektuella verb kännetecknas kausativa verb (som i mitt
material inte är högfrekventa) av att konstrueras med at-infinitiv, snarare än
noll-infinitiv. De skiljer sig därför från de övriga potentiella hjälpverben.
Kontrollinfinitiv efter kausativa verb exemplifieras i (6.10).
(6.9)

kausativa verb: bringa, få, kuska ’tvinga’, formagha ’förmå’,
nöþgha ’tvinga’, þvinga ’tvinga’, koma ’förmå’.

(6.10)

a. han kuskaþo [’tvingade’] frændar at giptas æpte faþor ok
moþor døþa (Bur 26)
b. Ska jag inte få karln at hålla munnen? (2d Fabriks-flickan)

Sammantaget gäller alltså att verbstyrda kontrollinfinitiver under hela den
undersökta perioden ofta saknar infinitivmärke. Särskilt tydligt gäller detta
modala och aspektuella verb. Utanför de verbstyrda kontexterna blir infinitivmärket allt mer förknippat med kontrollinfinitiver, och från 1500-talet och
framåt är det, med några undantag, ovanligt med icke-verbstyrda nollinfinitiver.

6.3 Finala infinitivfraser
Som framgår av bakgrundsteckningen i kapitel 2 ovan brukar man anta att
at-infinitiven ursprungligen har varit förknippad med just finala kontexter
och att den först senare kommit att sprida sig till andra, angränsande kontexter. Medan infinitivmärket i dag kan beskrivas som ett grammatiskt formord
utan egenbetydelse (SAG 2:745) har den språkhistoriskt haft en mer preg115

nant betydelse och fungerat som ett slags markör för final läsning av infinitivens aktion, på ett sätt som alltså påminner om nusvenskans preposition för.
Wessén (1965:146) karaktäriserar spridningen av at-infinitiven utanför de
finala kontexterna i termer av att ”[o]bjekt för en handling och avsikt med en
handling [ofta] kommer vartannat rätt nära till betydelsen”, vilket således
kan förklara denna utvidgade användning av at-infinitiv.
Med tanke på den historiskt starka kopplingen mellan at och final betydelse är det intressant att undersöka finala infinitivfrasers form i fornsvenska, en period när infinitivmärket bevisligen börjat användas också i
andra kontexter. Eftersom nusvenska infinitivfraser med final betydelse mer
eller mindre obligatoriskt måste styras av prepositionen för är det även intressant att närmare undersöka i vilken utsträckning de finala infinitivfraserna fungerar som prepositionsrektioner.
Såväl ur ett synkront som diakront perspektiv finns det alltså en koppling
mellan prepositioner och finala infinitiver. Jag undersöker därför också vilka
kontexter som final infinitiv förekommer i. Den prepositionsfras som ligger
till grund för at-infinitiven har ursprungligen allativ (riktningsangivande)
och lokativ (befintlighetsangivande) funktion. Denna typ av prepositionsfras
kommer ofta till användning i förbindelse med verb som betecknar en rörelse
(t.ex. rörelseverb och verb i betydelsen ’sända’) eller positionsverb (av typen
sitta, ligga). I fornsvenska (och även i nusvenska) kan dessa verb användas i
förbindelse med final infinitiv. Det är därför troligt att at-infinitiven har en
av sina tidigaste användningar just i dessa kontexter. Av den anledningen är
det också intressant att söka utröna om det finns ett samband mellan finala
infinitivfrasers form och de lexikala kontexter i vilka de används. Precis som
i nusvenska används nämligen final infinitiv också utanför dessa specifika,
finala kontexter.

6.3.1 Form
Av de totalt 3 880 kontrollinfinitiver som excerperats har jag analyserat 537
som finala, motsvarande knappt 14 % av totalen. Jag har då enbart inkluderat
sådana infinitivfraser som i nusvenska skulle (kunna) motsvaras av en förstyrd infinitivfras. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om en infinitivfras
ska ges final läsning eller tolkas på något annat vis. Det kan också vara problematiskt att dra en gräns mellan infinitivfraser som (del av) finala adverbial och som (del av) attribut. Vissa attributiva infinitivfraser har nämligen en
betydelse som ligger nära den finala och anger således ett slags avsikt eller
funktion hos sitt nominala huvudord (jfr SAG 3:592 f.). Ett par sådana exempel från min databas exemplifieras i (6.11) nedan.
(6.11)
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a. hvarföre gaf man H. K. N. violers syrop och granatz äpple till at
äta, endivie vatn till att dricka och cicorea etc. (Ber 135)

b. begynte då att lijda een sådan nödh, som dee, som icke hade een
bijt till äta (Dahl 8)
Även om det finns en final betydelsekomponent i dessa infinitivfraser analyserar jag dem som attribut och inte som adverbial och de inkluderas därför
inte i undersökningen. Ett sätt att testa huruvida en viss infinitivfras ska betraktas som (del av) ett attribut (snarare än ett adverbial) är om det går at
flytta infinitivfrasen tillsammans med det nominala huvudordet till satsens
spets, som i de nusvenska motsvarigheterna i (6.12) nedan.
(6.12)

a. Ett granatäpple att äta gav man kungen.
b. Inte en bit att äta hade de.

Den här typen av tvetydiga exempel uppträder särskilt i konstruktioner med
giva (ngn ngt att …) och hava (ngt att …). När jag i fortsättningen talar om
finala infinitiver menar jag endast sådana som fungerar som fritt adverbial
och inkluderar inte sådana infinitivfraser vars betydelse ligger nära dessa (jfr
dock kapitel 10).
De finala infinitivfraser som jag har excerperat inleds i regel av infinitivmärke under hela den undersökta perioden, men också noll-infinitiver förekommer (särskilt i tidig äldre fornsvenska). Endast 27 av de 537 finala infinitivfraserna utgörs av noll-infinitiver. Jämför sammanställningen i tabell 6.4
nedan.
Tabell 6.4 Finala infinitivfrasers form.
at-infinitiv
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

Antal
19
47
86
53
100
112
31
62
510

Andel
79 %
92 %
98 %
93 %
99 %
97 %
94 %
91 %

noll-infinitiv
Antal
5
4
1
4
1
4
2
6
27

Andel
21 %
8%
1%
7%
1%
3%
6%
9%

Totalt
Antal
24
51
87
57
101
116
33
68
537

Tabell 6.4 visar att finala infinitivfraser normalt konstrueras med infinitivmärke under hela den undersökta perioden. I tidig äldre fornsvenska är det
emellertid inte helt ovanligt med final noll-infinitiv. I senare perioder är
dock andelen noll-infinitiv betydligt lägre. Exempel på final at- respektive
noll-infinitiv återges i (6.13a–b).
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(6.13)

a. Han for entidh at sökia sina brödhir (HML 193)
b. i waren gangne wt om stadhin idher forlosta. (Svm 134)

Inget av exemplen i (6.13) är helt naturliga i nusvenska. Idag vore det
omärkta alternativet att använda en konstruktion med för-styrd att-infinitiv.
Marginellt förekommer visserligen final att-infinitiv utan preposition, i
första hand i specifika lexikala kontexter, t.ex. i förbindelse med rörelseverb
och verb i betydelsen ’sända’, jfr (6.14a–b). Det normala är dock att prepositionen för styr frasen. Noll-infinitiv kan aldrig användas i finala kontexter i
nusvenska, inte heller då prepositionen för är utsatt, se (6.14c–d).
(6.14)

a.
b.
c.
d.

Mário skickade mig [för [att köpa cigaretter]].
Mário skickade mig [att köpa cigaretter].
Mário skickade mig *[köpa cigaretter].
Mário skickade mig *[för [köpa cigaretter]].26

Som framkommer av tabell 6.4 går det att i äldre svenska belägga även final
noll-infinitiv. Med något undantag är den finala noll-infinitiven i materialet
begränsad till två kontexter. Det rör sig antingen om infinitivfraser i förbindelse med rörelse- och positionsverb samt verb i betydelsen ’sända’ eller om
til-styrda noll-infinitiver. 25 av de totalt 27 finala noll-infinitiverna återfinns
i just dessa kontexter. Vi kan notera att det är i denna typ av kontext som
prepositionen för kan undvaras i nusvenska. Man kan tolka det så att kontexten i sig ger upphov till den finala läsningen, och att det av den anledningen
inte finns behov av ytterligare markering med en preposition eller ens ett
infinitivmärke. Jag får anledning att återkomma till de prepositionsstyrda
infinitivfraserna nedan.
Utanför de specifika lexikala kontexterna har jag enbart belagt två exempel på final noll-infinitiv. Beläggen, som båda är från lagspråket, återges i
(6.15a–b) nedan.
(6.15)

26

a. gifua enn biscopenom at han kirkiu wigher. oc barn færme. oc
skrifptamal wetir firi synde sina., annan lut kirkiunne skruth
meth köpa. (SmL 6)
’En del [av tiondet] give man åt biskopen, för att han viger
kyrka och konfirmerar barn och ålägger kyrkostraff för synder,
den andra delen åt kyrkan för att köpa henne skrud’.

Marginellt går det dock att finna exempel på för-styrda noll-infinitiver med final läsning.
Lundin (1919:156) redovisar något exempel, och jag har själv kunnat belägga det i nusvenska
genom sökningar i Språkbanken, se (ia–b).
(i) a.
Man har lagt, för lura staten, / sågspån uti mjöl (efter Lundin 1919:156)
b. När jag gick ut för titta såg jag att hela paradentrén var full av rök (Press 96)
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b. þa skal han til þingxs fara ok þær uitra ok siþan dom taka at
þerra iorþ firi lösöra sælia þöm föþa mæþ. (ÖgL ES 21)
’Då skall han fara till tings och där kungöra det och sedan taga
dom därpå, att han får sälja deras jord mot lösöre för att föda
dem med’.
Om mitt material kan sägas vara representativt för äldre svenska kontrollinfinitiver är den här typen av belägg mycket ovanlig. I övrigt förekommer
final noll-infinitiv alltså endast i specifika, finala kontexter, samt i förbindelse med (den finala) prepositionen til. Även om final noll-infinitiv återfinns under samtliga av undersökningens perioder finns det dock tecken som
tyder på att det är ett tämligen ålderdomligt fenomen. Tre av de fyra beläggen från sen äldre fornsvenska kommer från Fornsvenska legendariet enligt
Codex Bureanus (Bur). Texten, som anses tillkommen ca 1300, är endast
bevarad i två handskrifter, där den äldre Codex Bureanus anses stå originalet
närmast. Den yngre handskriften, Codex Bildstenianus (Bil), anses något
moderniserad (Jansson 1934:234–241). Detta förhållande möjliggör jämförelser mellan två versioner av samma text, varav den ena kan förväntas ha en
mer ålderdomlig prägel. Jämförelsen visar att samtliga finala noll-infinitiver
i Codex Bureanus motsvaras av at-infinitiver i Codex Bilstenianus, vilket
antyder att final noll-infinitiv är ett ålderdomligt drag. Se (6.16a–b), (6.17a–
b) och (6.18a–b) nedan.
(6.16)

a. han sænde sina dicipulos viþa vm væruldena pradica (Bur 99)
b. han sende sina discipulos vidha vm værldina at prædica (Bil
61)

(6.17)

a. Vactara lupu æpte atar gripa han (Bur 173)
b. Wæktara lupu æpter at atir gripa (Bil 173)

(6.18)

a. Sanctus ieronimus scriuar af huar han gik þa þrængdes folk
coma nær hans klæþa fald (Bur 194)
b. SAnctus Jeronimus scrifuar aff hanom at hwar han gik thrægdes
folkit at koma nær hans clædha faldom (Bil 194)

Över tid blir final noll-infinitiv allt ovanligare i materialet och som vi ska se
är finala noll-infinitiver i materialets två sista perioder uteslutande prepositionsstyrda.
Ovan (t.ex. i tabell 6.4) har jag inte tagit hänsyn till huruvida infinitivfraserna styrs av prepositioner, även om jag nämnt detta i samband med redogörelsen för noll-infinitiver. Detta är emellertid vanligt, särskilt i det yngre
materialet och gäller såväl at-infinitiverna som noll-infinitiverna. I tabell 6.5
nedan framkommer i vilken utsträckning att-infinitiverna respektive nollinfinitiverna används som prepositionsrektion.
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Tabell 6.5 Prepositionsstyrd kontra icke-prepositionsstyrd final infinitiv.
at-infinitiv

Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

+ prep.
(N)
0
2
12
13
75
36
17
54
209

– prep.
(N)
19
45
74
40
25
76
14
8
301

noll-infinitiv
+ prep.
(%)
0%
4%
14 %
25 %
75 %
32 %
55 %
87 %

+ prep.
(N)
0
0
0
1
1
1
2
6
11

– prep.
(N)
5
4
1
3
0
3
0
0
16

Av uppgifterna i tabell 6.5 framgår att det över tid blir vanligare att låta en
preposition styra finala infinitivfraser. Medan bruket är mycket ovanligt i
äldre fornsvenska, är 87 % av alla finala infinitivfraser rektioner i undersökningens sista period. Även om antalet finala noll-infinitiver är för litet för att
räka procentandelar tycks fördelningen av de få beläggen ändå peka i samma
riktning; i avhandlingens två sista perioder är samtliga finala noll-infinitiver
prepositionsstyrda. Det förefaller alltså som om det mot slutet av den undersökta perioden blir mer eller mindre obligatoriskt att markera final läsning
hos en infinitivfras med en preposition. Exempel på prepositionsstyrd atrespektive noll-infinitiv finns i (6.19).
(6.19)

a. Han lanthe mik xxx renska gyllene til ath resa sakena moth
bertille mädh (Måns 310)
b. Sädan wij alla woro i Kyrckian och hörde Biskopen prädika,
satt iagh migh till skriffwa åtskilligha breef (Rosen 15)

Medan final infinitiv i nusvenska förknippas med prepositionen för är motsvarande finala preposition i äldre svenska til. Fram till slutet av 1700-talet
(dvs. Drama II i föreliggande undersökning) är det i princip endast til som
styr final infinitiv. Under denna sista period i undersökningen sker dock en
plötslig och genomgripande omställning där för övertar funktionen som final
markör. Detta förhållande gäller dock enbart at-infinitiverna. Endast til används i förbindelse med final noll-infinitiv, aldrig för. Däremot kan en förbindelse för + til (at) användas. Se exempel i (6.20).
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(6.20)

a. Jag wil slå wad, at han gådt til Sterbhus-Kammereraren, för at
berätta det Källargäst sade. (2a Sterbhus)
b. Häldre ger jag ut min plåt för sådant, än jag går på Operan och
knuffas, för til at få se et par illa uphängda Gudar träta ur Dis
dure med hwarandra (2a Sterbhus)
c. Dä ä Mamsell Slipslop, som ä galen efter Leander, å som ha fört
ikring allt dä här, för te få honom igen ifrån Er. (2c Kusinerna)

I tabell 6.6 nedan har jag sammanställt prepositioner som styr finala atinfinitiver i materialet. Procentuppgiften avser andelen av de prepositionsstyrda infinitivfraserna. För uppgift om fördelning mellan prepositionsstyrd
och icke-prepositionsstyrd final infinitiv, se tabell 6.5.
Tabell 6.6 Prepositioner som styr finala at-infinitiver.
för-styrd
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
0
0
0
0
0
1
0
53
54

%
–
(0 %)

0%
0%
0%
3%
0%
98 %

til-styrd
N
0
2
12
13
75
35
17
1
155

%
–
(100 %)

100 %
100 %
100 %
97 %
100 %
2%

Totalt
N
0
2
12
13
75
36
17
54
209

I den sista av undersökningens perioder, som omfattar dramatexter skrivna
mellan 1775–1800, är det för och inte längre til som markerar finala infinitivfraser. Förändringen sker (överraskande) plötsligt; i dramatexter tillkomna
under den föregående perioden, 1725–1750, är det endast til som har denna
funktion. Vi kan notera att denna förändring sker samtidigt som det i praktiken blir obligatoriskt att markera finala infinitivfraser med preposition (jfr
tabell 6.5). Det är svårt att säga vad denna förändring beror på. En möjlig
anledning kan vara den omständigheten att til-styrda at-infinitiver generellt
var mycket vanliga under 1600-talet, även utanför finala kontexter, och därför mist sin finala prägel.
Vi kan vidare notera att det första belägget på final för at-infinitiv i
materialet, se (6.21), kommer från perioden sen äldre nysvenska. Det finns
även ett potentiellt exempel redan från sen yngre fornsvenska, se (6.22a).
Belägget är dock tvetydigt så till vida att prepositionen kan tänkas vara en
del av det styrande verbets lexikala konstruktionsram (dvs. att prepositionen
omfattas av matrisverbets valens). Verbet i fråga är giva, och det går att
tänka sig före både som en partikel (föregiva) och som en del av en kon121

struktion (giva ngn ngt för ngt). Jämför det tvetydiga belägget i (6.22a) med
exemplen från Söderwall i (6.22b–c).
(6.21)

Sedan Danske skeep flotten hade liggat söder i Callmars sundh och
blockuerat i 2 veckor så gick han åth Gottland för att forsorga sigh
medh wedh och proviant. (Bolinus 78)

(6.22)

a. han gaff paffwanom fämtyo twsandh ducata före ath wardha
Cardinal (Måns 334)
b. the pänninga som … boo ioanson gaff före iordher (SD NS 1:30
[1401], efter Söderwall)
c. badh fiskaren them at the gaffuen honom boot för sina synder
(Leg 3:339, efter Söderwall)

Sammanfattningsvis har vi alltså sett hur final infinitiv generellt har formen
av en at-infinitiv under hela den undersökta perioden. Marginellt förekommer också noll-infinitiv, i synnerhet i vissa lexikala kontexter. Över tid blir
det vanligt att en preposition börjar användas för att förstärka den finala läsningen av infinitivfrasen. Till en början är prepositionen til, men mot slutet
av 1700-talet tycks detta förändras så att det istället är för som signalerar att
infinitivfrasen ska ha final läsning. Övergången från til till för som final
preposition går fort och sker samtidigt som vi ser att det i det närmaste blir
obligatoriskt att markera final läsning med preposition.

6.3.2 Lexikal kontext
Som framkommit av kapitel 2 har infinitivmärket at sitt ursprung som en
riktningsangivande preposition, motsvarande nusvenskans åt. Som sådan har
den at-inledda prepositionsfrasen kommit till användning i kontexter där
allativa prepositionsfraser ofta återfinns, exempelvis i förbindelse med verb
som anger en rörelse och verb med liknande betydelse. Eftersom at också
har en lokativ, befintlighetsmarkerande, funktion har at-frasen därtill kunnat
användas exempelvis i förbindelse med positionsverb, som sitia. Dessa typer
av verb samförekommer i fornsvenska och äldre nysvenska i hög grad med
final infinitiv. Detta framgår av tabell 6.7 nedan, där jag har delat upp de
finala infinitivfraserna i mitt äldre svenska material i två grupper med hänsyn till om de förekommer i förbindelse med rörelseverb, positionsverb och
verb i betydelsen ’sända’ (specifik kontext) eller inte (allmän kontext).
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Tabell 6.7 Finala infinitivfraser fördelade på specifik kontext, dvs. förekomster i
förbindelse med rörelseverb, positionsverb och verb med betydelsen
’sända’, och allmän kontext, dvs. övriga förekomster, i äldre svenska.
Specifik kontext
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
22
40
75
45
61
89
12
15
359

%
92 %
78 %
86 %
78 %
60 %
77 %
36 %
22 %

Allmän kontext
N
2
11
12
12
40
27
21
53
178

%
8%
22 %
14 %
22 %
40 %
23 %
64 %
78 %

Totalt
N
24
51
87
57
101
116
33
68
537

Sammanställningen i tabell 6.7 visar att det finns en stark koppling mellan
vissa verb och den finala infinitiven under hela den undersökta perioden.
Denna koppling förefaller dock vara svagare i 1700-talstexterna, särskilt i
dem som tillkommit mot slutet av århundradet. Detta speglar situationen i
nusvenska.27 Från 1700-talet och framåt är det i stället i första hand formen
som kännetecknar finala infinitiver: de styrs i regel av för. Om prepositionen
utelämnas sker det typiskt i förbindelse med exempelvis rörelse- och sändaverb. Detta tyder på att den finala infinitiven blir den vanligare utanför de
prototypiska kontexterna, när den börjar identifieras utifrån sin form. Några
exempel på final infinitiv i förbindelse med rörelse-, sända- och positionsverb återfinns i (6.23) nedan. I (6.24) exemplifieras istället final infinitiv
utanför dessa kontexter.
(6.23)

a. Combær han til at köpæ iorþ (ÄVgL JB 3)28
’Kommer han dit för att köpa jord’
b. Han for entidh at sökia sina brödhir (HML 193)
c. Sände migh strax om afftonen een af dee sina att förfråga om
mitt tillstånd. (Tungel 149)

(6.24)

a. them. ther swa mykith haffwa ärffwodhat til at frälsa thik
(Svm 167)
b. Han lanthe mik xxx renska gyllene til ath resa sakena moth bertille mädh (Måns 310)
c. Rytt Mäst: Brussius Togh affskieed att reesa till Swerighe.
(Rosen 100)

27

Av Parole-undersökningens 116 finala infinitivfraser återfanns endast 10 i förbindelse med
rörelse-, positions- eller sända-verb.
28
I detta exempel är til snarast att betrakta som ett adverb. Jfr Schlyter, artikeln koma.
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Också i äldre svenska finns det en möjlighet att förstärka den finala läsningen av en infinitivfras med hjälp av prepositioner. Som vi sett är denna preposition, som knappast är obligatorisk före slutet av 1700-talet, först til och
senare för. Om antagandet att den finala infinitiven övergår från att vara
bunden till specifika kontexter till att förknippas med en specifik form borde
vi förvänta oss att finala prepositioner är vanligare utanför de typiskt finala
kontexterna. I tabell 6.8 återfinns därför uppgifter om finala infinitivers form
i specifika respektive allmänna kontexter.
Tabell 6.8 Finala infinitivfrasers form i olika lexikala kontexter.
Specifik kontext

Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

+ prep.
(N)
0
0
4
7
43
20
2
8
84

– prep.
(N)
22
40
71
38
18
69
10
7
275

+ prep.
(%)
0%
0%
5%
17 %
70 %
22 %
17 %
53 %

Allmän kontext
+ prep.
(N)
0
2
8
6
33
17
17
50
133

– prep.
(N)
2
9
4
6
7
10
4
3
45

+ prep.
(%)
(0 %)

18 %
67 %
50 %
83 %
63 %
81 %
94 %

Av tabell 6.8 framgår att det finns vissa skillnader avseende infinitivfrasernas form i olika kontexter. Medan den icke-prepositionsstyrda at-infinitiven
förblir vanlig i förbindelse med rörelse-, positions- och sända-verb under
hela den undersökta perioden, blir prepositionsstyrda at-infinitiver över tid
allt mer dominerande i andra kontexter. Om vi jämför andelsuppgifterna för
de båda kontexterna från den sista perioden i undersökningen ser vi att de
prepositionsstyrda infinitivfraserna i princip är regel när infinitivfrasen inte
återfinns i förbindelse med rörelse-, sända- och positionsverb. I förbindelse
med dessa verb är prepositionsstyrda infinitivfraser visserligen vanliga, men
fortfarande saknar omkring hälften av dem explicit final markör. Det rör sig
om en stor skillnad mot tidig äldre fornsvenska, där samtliga finala infinitivfraser har formen av en at-infinitiv och det är relativt ovanligt med finala
infinitivfraser utanför de specifikt finala kontexterna.
Resultatet från denna undersökning skulle kunna tolkas så att vi över tid
ser hur den finala infinitiven utvecklas från att tydligt förknippas med specifika kontexter (jämför sammanställningen i tabell 6.7) till att få en allt mer
fri distribution. I takt med att distributionen blir mer fri blir det viktigare att
låta den finala betydelsen markeras med hjälp av en särskild final markör.
Därför blir den finala infinitiven över tid starkt förknippad med vissa prepositioner. Under 1700-talets slut återfinns nära 80 % av alla finala infinitivfra124

ser utanför de specifika kontexter som var så kännetecknande för distributionen i äldre fornsvenska. Denna specifikt finala form slår först igenom i
sådana fall där den finala läsningen av infinitivfrasen inte tydligt framkommer av kontexten. Fortfarande i nusvenska gäller att den finala prepositionen
för kan utelämnas i kontexter där den finala läsningen av infinitivfrasen tydligt framgår även utan preposition, t.ex. i förbindelse med rörelseverb.

6.4 Prepositionsstyrda infinitivfraser
I detta delavsnitt behandlar jag prepositionsstyrda infinitivfraser generellt.
Det rör sig om totalt 755 stycken, motsvarande omkring 19 % av de excerperade kontrollinfinitiverna. 220 av dessa prepositionsfraser återfinns i finala
kontexter, som har behandlats i ovan. Det är förhållandevis ovanligt att nollinfinitiver styrs av prepositioner men förekommer under större delen av den
undersökta perioden. Bruket tycks dessutom tillta under 1700-talet (i vissa
texter). I tabell 6.9 nedan finns en sammanställning över de prepositionsstyrda kontrollinfinitivernas form. Siffrorna inkluderar också sådana prepositionsfraser som har final läsning.
Tabell 6.9 Prepositionsstyrda kontrollinfinitivers form.
Äfsv I Äfsv II
at-inf.
noll-inf.
Totalt

8
0
8

34
1
35

Yfsv I
56
0
56

Yfsv II Änsv I Änsv II Drama I Drama II
80
3
83

188
8
196

187
8
195

65
11
76

84
22
106

Frågan om til:s status som (del av) infinitivmärke behandlas inte i detta
delavsnitt, utan i kapitel 10 som helt ägnas denna fråga. I det följande presenterar jag mer utförligt de prepositioner som styr infinitivfraser i materialet
med fokus på prepositionsfrasernas funktion.

6.4.1 Prepositionsstyrda at-infinitiver
I tidig äldre fornsvenska är det ovanligt med prepositionsstyrda infinitivfraser. Över tid förändras detta förhållande, och redan under medeltiden blir det
vanligt att prepositioner tar at-infinitiver som komplement. En intressant
omständighet är dock att det framför allt är prepositionen til som används i
förbindelse med at-infinitiv, medan andra prepositioner förblir relativt ovanliga fram till 1700-talet, då även bruket av til tycks sjunka undan. Dessa
förhållanden belyses av sammanställningen i tabell 6.10. (Observera att jag
även i tabell 6.10 inkluderar finala infinitivfraser.) Procentsatserna avser
andelen av samtliga excerperade at-infinitiver.
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Tabell 6.10 Prepositionsstyrda at-infinitiver (inklusive finala infinitivfraser). Procentsiffrorna avser andelen av samtliga excerperade at-infinitiver.
at-infinitiv styrd av
prepositionen til
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
8
30
50
69
178
176
44
7
562

%
8%
21 %
13 %
25 %
43 %
29 %
13 %
2%

at-infinitiv styrd av
annan preposition
N
0
4
6
11
10
11
21
77
140

%
0%
2%
2%
3%
2%
2%
6%
22 %

Totalt
N
8
34
56
80
188
187
65
84
702

%
8%
23 %
15 %
28 %
45 %
31 %
19 %
24 %

Först och främst kan vi konstatera att prepositionsstyrda at-infinitiver totalt
sett är relativt ovanliga i tidig äldre fornsvenska där de endast utgör omkring
8 % av de excerperade infinitivfraserna. Redan i sen äldre fornsvenska ökar
dock andelen kraftigt till 23 %, men sjunker därefter i tidig yngre fornsvenska till 15 %. Därefter följer en uppgång i sen yngre fornsvenska, då
andelen uppgår till 28 %, som fortsätter i tidig äldre nysvenska då andelen
uppgår till hela 45 %. Därpå sjunker andelen i sen äldre nysvenska till 31 %.
Under 1700-talet är andelen ytterligare lägre, på 19 % respektive 24 %.
Vi kan också konstatera det framför allt är til-styrda at-infinitiver som förekommer i äldre svenska före slutet av 1700-talet. Medan til-infinitivernas
frekvens varierar mellan de undersökta perioderna, håller sig de övriga prepositionsstyrda at-infinitiverna på en jämnt låg andelsnivå fram till 1700talet. Mot slutet av 1700-talet minskar andelen til-styrda at-infinitiver parallellt med att övriga prepositioner blir vanliga.
Materialet kännetecknas av en rätt kraftig variation i bruket av framför
allt til-styrda at-infinitiver. Variationen är inte enbart av strikt kronologisk
karaktär så till vida att prepositionsstyrda at-infinitiver generellt blir vanligare över tid, utan andelen går upp och ner. Det finns alltså andra faktorer att
ta hänsyn till. Variationen är påfallande inte bara mellan perioderna som
ingår i undersökningen, utan också mellan de enskilda texterna. Om man ser
till standardavvikelsen inom respektive period (dvs. spridningen runt medelvärdet) blir det tydligt att vi inte har att göra med en enhetlig utveckling.
Jämför sammanställningen i tabell 6.11 nedan.
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Tabell 6.11 Standardavvikelse för prepositionsstyrda at-infinitiver.
Äfsv I

Äfsv II

Yfsv I

Yfsv II

Änsv I

Änsv II

0,07

0,22

0,04

0,16

0,27

0,34

Drama I Drama II
0,08

0,04

I tidig äldre fornsvenska är standardavvikelsen låg (0,07) vilket tyder på att
spridningen runt medelvärdet är liten och därav kan vi dra slutsatsen att texterna liknar varandra i detta avseende. Annorlunda förhåller det sig redan i
sen äldre fornsvenska där standardavvikelsen ökat till 0,22. Denna period
kännetecknas således av en större variation mellan de enskilda texterna. Därefter sjunker standardavvikelsen i tidig yngre fornsvenska, bara för att öka
på nytt i sen yngre fornsvenska. I äldre nysvenska är variationen påfallande,
särskilt i sen äldre nysvenska, medan den på nytt sjunker till låga nivåer under 1700-talet.
Utan att gå in i detaljer, som i stället behandlas i kapitel 10, vill jag kommentera den kraftiga uppgången i bruket av prepositionsstyrda at-infinitiver
mellan tidig och sen äldre fornsvenska. Som framgår av tabell 6.11 föreligger det stor variation mellan de tre texter som hör till perioden. Detta beror
på att prepositionsstyrda at-infinitiver är ovanliga i Bur och MB 1b, men
mycket vanliga i KS, där hela 48 % av de excerperade at-infinitiverna styrs
av til. Om KS utesluts ur undersökningen skulle andelen sjunka från 21 %
till 7 %. Anledningen till varför KS kännetecknas av ett så för tiden ovanligt
bruk av prepositioner (jfr också den låga andelen i tidig yngre fornsvenska)
kan vara att KS endast finns bevarad i en utgåva från 1600-talet, och inte i en
medeltida handskrift. I äldre nysvenska är det tämligen vanligt med prepositionsstyrda infinitivfraser, och det kan tänkas att utgivaren låtit sig påverkas
av sitt samtida språkbruk. Frågan är dock svår att reda ut, och jag nöjer mig
här med att konstatera att KS på denna punkt skiljer sig från andra fornsvenska texter.
Sammanställningen i tabell 6.10 ovan redovisar såväl finala som ickefinala prepositionsstyrda infinitivfraser i materialet. Eftersom finala infinitivfraser behandlats tämligen utförligt i det föregående delavsnittet kan det
finnas skäl att exkludera dem från den fortsatta diskussionen här. Jag har
redan i 6.3 ovan beskrivit hur finala infinitivfraser över tid börjar förknippas
med prepositioner, först til och därefter för. Det är dock intressant att se hur
utvecklingen ser ut också utanför dessa specifika kontexter. I tabell 6.12
nedan har jag därför uteslutit finala infinitivfraser. Som ovan avser procentsatserna andelen av den totala mängden excerperade at-infinitiver.
Vi ser att även utanför de finala kontexterna dominerar til kraftigt, men
också att andelen prepositionsstyrda at-infinitiver minskar i takt med att til
blir ovanligare. Detta tyder på att til, i vissa kontexter, inte byts ut mot en
annan preposition, som är fallet för finala infinitivfraser, utan att prepositionsstyrda infinitivfraser upphör att användas i vissa sammanhang. Övriga
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prepositioner är relativt ovanliga i hela materialet, men ökar något under de
två sista perioderna, dvs. på 1700-talet.
Tabell 6.12 Prepositionsstyrda at-infinitiver exklusive finala infinitivfraser. Procentsiffrorna avser andelen av samtliga excerperade at-infinitiver.
at-infinitiv styrd av
prepositionen til
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
8
28
38
56
103
141
27
6
407

%
8%
20 %
10 %
22 %
33 %
25 %
8%
2%

at-infinitiv styrd av
annan preposition
N
0
4
6
11
10
10
21
24
86

%
0%
2%
2%
4%
3%
2%
7%
8%

Totalt
N
8
32
44
67
113
151
48
30
493

%
8%
22 %
12 %
25 %
36 %
27 %
15 %
10 %

Prepositionerna har i huvudsak två funktioner. Dels rör det sig om sådana
som är lexikalt bundna till ett led i matrissatsen, t.ex. ett verb eller ett substantiv, dels om prepositioner som inleder fria adverbial. Denna sista användning förekommer dock bara undantagsvis före 1700-talet.
De flesta av materialets prepositionsstyrda infinitivfraser utanför de finala
kontexterna utgör bundna adverbial där prepositionen ingår som en del av ett
överordnat leds lexikala konstruktionsram (dvs. omfattas av dess valens). I
vissa fall kan man snarast tala om prepositionen som en verbpartikel. Jag har
i undersökningen inte gjort någon skillnad mellan prepositioner och partiklar
eftersom det inte är oproblematiskt att skilja funktionerna åt i ett historiskt
material. Även partiklar kan dock beskrivas som lexikalt bundna. Med hjälp
av lexikala resurser för fornsvenska (dvs. Schlyter för lagspråket, Söderwall
för den övriga fornsvenskan och SAOB för nysvenskan) har jag undersökt
prepositionens relation till huvudordet. Några exempel på denna typ av lexikalt bundna prepositioner återfinns i (6.25–6.27) nedan.
(6.25)

a. Munkane räddos. ok läto aff at läsa (Jär 84)
b. Sdw: lata (…) – lata af, (…) 2) afstå (från), upphöra (med).
(…) lat af thin fule anda af thinne orena talan Lg 550.

(6.26)

a. Oc wiid thz ordet brast hon ater j ath gratha oc socka (Troja
68)
b. Sdw: brista, (…) 3) utbrista, plötsligt börja. han … brast i
kärlexfulla taara Su 378. paulus … brast i at grata KL 202. Sdw
suppl.: 3) plötsligt börja. med prep. i.
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(6.27)

a. Thy at ledhas vidh at känna androm thz han kan. är vphof til at
ga fra gudhi. (HML 282)
b. Sdw: ledhas, (…) – ledhas vidher, känna leda. SpV 428.

I (6.25) och (6.26) har vi förmodligen snarast att göra med en partikel, medan det i (6.27) troligen är en bunden preposition. Samma förhållande gäller
för övrigt en stor del av de prepositionsstyrda at-infinitiverna i materialet.
De prepositioner som, förutom til, styr at-infinitiver är totalt 10 (med sammanlagt 67 belägg): af (9), efter (2), för (13), i (3), med (2), om (8), på (14),
uppå (4), vid (10), över (2). De fördelar sig tämligen jämnt över perioderna
med undantag för tidig äldre fornsvenska då inga belägg finns, men det fåtaliga antalet belägg gör det svårt att se någon utveckling över tid i materialet.
Den andra typen av prepositionsfras har i stället funktion som fritt adverbial. Dessa återfinns, på ett undantag när, i texterna från 1700-talet. I
fornsvenska förekommer beläggen inte alls. Det första belägget på utan +
infinitivfras är från 1600-talet. I dramatexterna från 1700-talet är denna typ
av utan-fras tämligen vanliga och jag har även funnit exempel på istället för
+ infinitivfras. Några exempel:
(6.28)

a. [Då] kom wijd Minans springande en fransos flygandess och
ståendes på föttren mitt ibland Officerarne, utan at wara på
något sätt skadder. (Rålamb 42)
b. … sedan wi blefwo trolofwade, så wille du i stället före at bli
läsmästare (…) äntelig resa ut med Grefwe Hurtig som des
dräng (1b, Sprätthöken, 1737)

Andra typer av fria adverbial saknas i databasen. Utanför mitt material har
jag dock kunnat belägga ytterligare några infinitivfraser i fria adverbial med
andra betydelser. Samtliga belägg återfinns i texter från 1700-talet och
framåt. Ett par sådana exempel återges i (6.29) nedan.
(6.29)

a. Det var då som påsten vid Generalhuset nekade mig gå ut Då
jag efter att ha likafullt gått ut, och långs Östra stranden av Östers Svartö recognosserat åter tillbaka kom holt jag före att man
borde i så critiqva omständigheter ej våga dröja längre utan
strax gjöra Revolten. (Ehrensvärd 6, 1779)
b. – Hur ska’ jag kunna tacka er? – Genom att återskänka mej
mitt stackars barn. (3c, Barnhus-barnen, 1849)

Prepositionsstyrda at-infinitiver som fria adverbial tycks alltså bli vanliga
först under 1700-talet, med något enstaka belägg redan från 1600-talet. Särskilt förefaller detta gälla konstruktionen utan + infinitivfras, som också är
den första typ som återfinns i materialet i ett belägg från 1600-talet (återgivet
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i (6.28a) ovan). Totalt har jag fört 19 sådana belägg till min databas (varav
18 är från 1700-talet). Möjligen är det utan-fraserna som visar vägen för
andra prepositioner.
Det är intressant att notera att detta genomslag för infinitivfraser i fria adverbial sker parallellt med att för ersätter til som final preposition och får
ställning som en närmast obligatorisk del av finala infinitivfraser. Möjligen
beror detta på att den inneboende finala betydelse som kännetecknat atinfinitiver helt försvinner först under 1700-talet och att detta i sin tur öppnar
upp för möjligheten att låta även andra typer av adverbiella betydelser uttryckas med infinitivfraser. När för blir en obligatorisk del av finala infinitivfraser, möjliggör det att även andra prepositioner tar infinitivfraser som rektion och bildar fria adverbial med andra betydelser. Detta resonemang kan
hjälpa oss att förstå varför infinitivfrasen sprids till olika typer av fria adverbial, men det säger ingenting om varför det just tycks vara förbindelsen
utan + at-infinitiv som tidigast vinner terräng, och som dessutom på kort tid
blir mycket vanlig.

6.4.2 Prepositionsstyrda noll-infinitiver
Även om prepositionsstyrda infinitivfraser normalt har formen av en atinfinitiv förekommer även, om än tämligen sporadiskt, prepositionsstyrda
noll-infinitiver. Precis som i fallet med at-infinitiver är prepositionen normalt til, men enstaka exempel på också andra prepositioner går att finna. En
sammanställning återfinns i tabell 6.13. Som tidigare avser procentsiffrorna
andel av samtliga excerperade noll-infinitiver.
Tabell 6.13 Prepositionsstyrda noll-infinitiver.
noll-infinitiv styrd av
prepositionen til
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
0
0
0
2
8
7
9
22
48

%
0%
0%
0%
1%
5%
6%
5%
16 %

noll-infinitiv styrd av
annan preposition
N
0
1
0
1
0
1
2
0
5

%
0%
1%
0%
<1 %
0%
1%
1%
0%

Totalt
N
0
1
0
3
8
8
11
22
52

%
0%
1%
0%
1%
5%
7%
6%
16 %

Som framkommer av tabellen är prepositionsstyrd noll-infinitiv ovanlig i
fornsvenska och något vanligare i nysvenska, särskilt i dramatexterna från
sent 1700-tal. Vanligast är att til tar en noll-infinitiv som rektion. Andra pre130

positioner förekommer, men mer sparsamt. Detta speglar naturligtvis det
faktum att til är en betydligt vanligare preposition i förbindelse med kontrollinfinitiv än andra (jfr föregående stycke). Några exempel på til-styrd nollinfinitiv ges i (6.30) och på andra prepositioner i (6.31).
(6.30)

a. thy wastena klosther haffwer ey annor tilfälle wthsända sina
personor til stwdera som annor kloster oc domkyrkior göra
(Måns 334)
b. han hade noog till göra uthan främmande nationer. (Ber 132)
c. Män anars har iag inte anat tänck än til lefwa och dö mädh honom. (Horn 81)
d. Dä har ja lust te höra (1e, Lycklige)

(6.31)

a. Jt[em] legg[er] id[er] win om bespise slotteth (Sigge 41)
b. iagh holt dätt för wara säkrast (Oxen 177)
c. Jag fruchtar I börjar på rebellera (1b, Sprätthöken)

Att prepositioner även används i förbindelse med noll-infinitiv är förvisso
inte ett helt obekant fenomen. För svenskans del går det att finna denna typ
av belägg i SAOB (A 2602), där man konstaterar att det inte är helt ovanligt
att infinitivmärket utelämnas efter prepositioner. I synnerhet menar man att
detta sker efter til, men man anför också exempel på med, i, på, och emellan.
För dialektala förhållanden kan Hagren (2008:153–169) konstatera att prepositionsstyrd noll-infinitiv förekommer, men tämligen sällan. Ett viktigt
undantag härvid är dock til som ofta tar noll-infinitiv som rektion. Också
från andra nordiska språkområden är fenomenet känt och beskrivs t.ex. för
bornholmskans del av Karen Margrethe Pedersen (2009) som dock fokuserar
på til i förbindelse med noll-infinitiv. Även i äldre norska förekommer åtminstone til + noll-infinitiv (se t.ex. Nesse 2002:194–200, Faarlund
2004a:97–98).
Avslutningsvis ska något sägas om ett tvetydigt exempel på til-styrd nollinfinitiv från Fornsvenska legendariet. Exemplet återges i (6.32) nedan.
(6.32)

ængen diæuul skal diruaz tel coma þæn tima. for þin øghon
(Bur 13)

Av artikeln dirvas i Söderwall framgår att verbet kan konstrueras med prepositionen til, dvs. att man kan djärvas till någonting. Med denna tolkning
skulle vi i (8.32) alltså ha att göra med en prepositionsstyrd noll-infinitiv. Så
behöver dock inte vara fallet eftersom til också har en adverbiell användning
där ordet närmast har en betydelse ’dit’. Den här typen av exempel finns
bl.a. belagt i ÄVgL, där vi har att göra med en liknande konstruktion, fast
denna gång med ett infinitivmärke. Exemplet i fråga återges i (6.33).
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(6.33)

Combær han til at køpæ iorþ a manaþær stæmnu, þet ær wald.
(ÄVgL JB 3)

Även i detta fall vore det möjligt att tänka sig en läsning ’kommer han för att
köpa…’, och så tolkar exempelvis Wiktorsson (2011) avsnittet. En annan
möjlighet är dock att prepositionen ger en absolut läsning, som i Holmbäck
& Wessén (1932), där motsvarande stycke läses ’kommer han dit för att
köpa jord … . Något som talar för den senare läsningen är att til-styrda finala
infinitivfraser i övrigt inte förekommer i ÄVgL. Schlyter tar upp exemplet i
(6.33) under det sammansatta verbet til koma ’komma till ett ställe’, och
uppfattar således til snarast som en del av verbets lexikala konstruktionsram.
Det är här intressant att infinitiven i exempel (6.32) utgörs just av verbet
koma. En möjlighet är alltså att til hör samman med infinitiven. Mot bakgrund av detta vill jag därför inte se (6.32) som ett tidigt exempel på til-styrd
noll-infinitiv. Sådana belägg uppträder i mitt material inte förrän mot slutet
av medeltiden.

6.5 Samordnade infinitivfraser
Jag har gjort en kompletterande undersökning som avser andraledet vid
samordning av infinitivfraser i de fornsvenska texterna. Eftersom den fornsvenska delundersökningen tyder på att ett stabilt system etablerats redan i
äldre fornsvenska har jag inte funnit det nödvändigt att följa utvecklingen i
nysvensk tid. Resultatet visar att den andra infinitivfrasen i en samordning
utgörs av en noll-infinitiv. Detta gäller oavsett om den första kontrollinfinitiven är en at-infinitiv eller en noll-infinitiv. Totalt ingår 281 fornsvenska
infinitivfraser i undersökningen. Jag har endast kunnat belägga ett exempel
på att både första- och andrakonjunkt utgörs av at-infinitiver. Belägget är
från ÖgL och återges i (6.34) nedan.
(6.34)

þa skal han döma þöm at ryþia han ok at byggia (ÖgL BB 5:2)
’då skall han bjuda dem att röja och bygga den’

Som framkommer är exemplet speciellt så till vida att det för bägge infinitiver gemensamma objektet står omedelbart efter förstakonjunkten. Utanför
kontrollstrukturerna har jag dock kunnat belägga ytterligare exempel på
samordnade infinitivfraser där såväl första- som andrakonjunkt utgörs av en
at-infinitiv. Det rör sig om totalt fem exempel där det styrande verbet är
ägha, som här har analyserats som ett hjälpverb. Om dessa belägg inkluderas
får vi alltså ytterligare exempel på att infinitivmärket upprepas också i andrakonjunkten. Förhållandet kan möjligen tyda på att detta är ett ålderdomligt
fenomen som tidigt försvinner i fornsvenska. I fornengelskan var det vanligt
att infinitivmärket to upprepades i andrakonjunkten, medan detta är ovanli132

gare i medelengelskan (jfr sammanställning i Los 2005:212). Exempel på
sådana samordnade at-infinitiver återges i (6.35).
(6.35)

ok han a þem lagh at giwæ. ok friþ at swæriæ (UL KB 2)
’och han är skyldig dem att hålla lagen och svära dem fred’

Sammantaget gäller alltså att den andra infinitiven i en samordning regelmässigt har formen av en noll-infinitiv i mitt fornsvenska material. Det finns
inte anledning att anta att detta förhållande skulle förändras i äldre nysvensk
tid, varför jag inte excerperat samordnade infinitivfraser i senare material.
Någon gång kan man finna samordnade at-infinitiver i tidig äldre fornsvenska, men också här tycks det normala vara att andrakonjunkten utgörs
av en noll-infinitiv, oavsett förstakonjunktens form.

6.6 Infinitivmärket utanför kontrollstrukturer
Även om huvudfokus för detta kapitel ligger på infinitivmärket i kontrollinfinitiver är det också av betydelse att ta upp användningen av infinitivmärket
utanför sådana. I nusvenska kännetecknas det prototypiska hjälpverbet av att
ta en noll-infinitiv som komplement. Detta gäller i synnerhet de flesta modala hjälpverb. Också nexusinfinitiver har som regel formen av en nollinfinitiv, men här finns viss regional variation där infinitivmärke ibland sätts
ut på ett sätt som påminner om situationen i andra nordiska språk, t.ex.
norska (jfr Platzack 1986b).
Jag presenterar i detta avsnitt en kortfattad kartläggning av infinitivmärket
utanför kontrollstrukturer. Jag har maskinellt sökt i materialets texter, varav
många finns digitalt tillgängliga,29 på infinitivmärket at och sedan antecknat
de belägg på at som uppträder i förbindelse med Delsings (1999) hjälpverb,
respektive sådana som förekommer i förbindelse med nexusinfinitiver. Eftersom jag endast excerperat sådana infinitivfraser som har ett utsatt infinitivmärke kan jag inte ge några uppgifter om procentuell andel.

6.6.1 Hjälpverbsinfinitiver
Ett utmärkande drag för isländskan som skiljer den från övriga nordiska
språk (möjligen med undantag för färöiskan) är att vissa modalverb regelmässigt konstrueras med infinitivmärke, exempelvis kunna, verða ’måste’,
eiga ’vara tvungen att’, hljóta ’måste’. Andra verb, som skulu och vilja konstrueras dock, precis som i svenskan, utan infinitivmärke (Thráinsson
2007:422). Förhållandet tycks ha varit i det närmaste detsamma i fornväst29

För texter som inte återfinns i Fornsvenska textbanken har jag själv framställt digitala textfiler.

133

nordiskan (Faarlund 2004b:128 ff.). Denna omständighet, dvs. att (vissa)
modalverb följs av infinitivmärke, har ibland betraktats som en språklig
arkaism som lever kvar i isländskan, men som gått förlorad i andra nordiska
språk (se t.ex. Platzack 1985:402 f.). Wessén (1965:150) anför också några
fornsvenska exempel på modalverb som tar at-infinitiver som komplement
och i SAOB finns belägg på at-infinitiv i förbindelse med modalverb fram
till 1600-talets andra hälft (SAOB A 2591; se också Platzack 1985:410).
Belägg från SAOB återges i (6.36) nedan.
(6.36)

a. Ath al twngen kan ey al enasth paa megh ath hængia. (1523;
efter SAOB K 3202)
b. Så må och folcket trÿgge samman att boo. (ca 1580; efter
SAOB M 1763)
c. Han hade och most under tiden att läggia sigh medh fienden i
tractat. (1637; efter SAOB M 1881))
d. (Peder Banér) tilböd […] sig att vele blifva Commissarius och
förmodde, att een annan vijd det bordet skulle sådan commission icke att förvägra. (1640; efter SAOB S 4549)

Antagandet att hjälpverb med at-infinitiv som komplement skulle vara ett
ålderdomligt drag som gått förlorat i svenska är dock problematiskt eftersom
fenomenet tycks vara tämligen ovanligt även i fornsvenska. Lagervall
(2014:149–159, jfr också s. 267 f.) återger statistik över frekvensen av infinitivmärket som visar att endast totalt 6 % av de infinitivkomplement som
ingår i hennes fornsvenska delundersökning av modala hjälpverb har infinitivmärke. Det bör dock noteras att det föreligger variation mellan de olika
typer av modala hjälpverb som författaren identifierar. Medan de mest prototypiska modalverben med preterito-presentiskt ursprung (Lagervalls Grupp
A) endast i 0,7 % av fallen tar at-infinitiver som komplement, är motsvarande siffra för mindre typiska hjälpverb av annat ursprung (Lagervalls
Grupp D) 11 % (Lagervall 2014:149, 155).30 Också genrer kan här spela roll
för distributionen av at. I versbundna texter kan infinitivmärket gynnas eftersom det bidrar med en extra stavelse (Lagervall 2014:267). Lagervall
inkluderar långt fler verb än dem som jag i denna undersökning betraktar
som hjälpverb. Jag har därför, med utgångspunkt i Lagervall 2014:149–157,
sammanställt frekvens- och andelsuppgifter endast för dessa verb, se tabell
6.14. Eftersom Lagervall (2014:125) inte inkluderar få i sin undersökning
utelämnas detta.

30

Procentberäkningarna är gjorda med utgångspunkt i Lagervalls redovisade belägg för infinitivkomplement med respektive utan infinitivmärke.
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Tabell 6.14 Hjälpverbsinfinitivers form i Lagervalls (2014) medeltida material.
at-infinitiv
kunna
magha
mona
måste
plägha
skula
vilia
ägha
Totalt

N
1 472
995
473
117
139
4 396
2 555
448
10 595

%
>99 %
99 %
>99 %
100 %
93 %
>99 %
>99 %
96 %
98 %

noll-infinitiv

Totalt

N
10
11
3
0
11
19
16
19
89

N
1 482
1 002
476
117
150
4 415
2 571
467
10 684

%
<1 %
1%
<1 %
0%
7%
<1 %
<1 %
4%
2%

Som framgår av sammanställningen ovan är det inte särskilt vanligt att dessa
typiska hjälpverb tar at-infinitiver som komplement. Totalt utgörs endast två
procent av komplementen av at-infinitiver. Det rör sig alltså knappast om ett
utbrett fenomen i fornsvenska. Vanligast tycks vara att plägha tar atinfinitiver, men också i förbindelse med ägha är det något vanligare än generellt. Jag har kompletterat Lagervalls undersökning genom att söka igenom
texterna som ingår i mitt material på at-infinitiver som komplement till de
verb som Delsing (1999) definierar som hjälpverb. Resultatet sammanfattas i
tabell 6.15 nedan. Observera att jag inte kan ange några andelsuppgifter eftersom jag endast excerperat belägg med at, och inte sådana som saknar
infinitivmärke.
Tabell 6.15 Antal belägg på hjälpverb med at-infinitiv som komplement.
Äfsv I Äfsv II
fa
kunna
magha
mona
måste
plägha
skula
vilia
ägha
Totalt

1
0
1
0
0
0
9
0
24
35

7
1
1
0
0
0
1
1
0
11

Yfsv I
4
1
0
0
0
5
2
0
0
12

Yfsv II Änsv I Änsv II Drama I Drama II
4
2
0
0
0
3
2
0
0
11

2
0
0
0
0
0
0
1
0
3

2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sammanställningen bekräftar att infinitivmärke i förbindelse med hjälpverbsinfinitiver visserligen förekommer, särskilt i fornsvenska, men siffrorna
antyder ändå att fenomenet är förhållandevis ovanligt. Vanligast tycks infinitivmärket vara i förbindelse med hjälpverbet ägha som förekommer i
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materialet från tidig äldre fornsvenska. Några exempel från excerperingen
återfinns i (6.37) nedan.
(6.37)

a. han skal hin skyldæstæ at hittæ (ÄVgL GB 2)
’han skall uppsöka den närmast anhöriga’
b. þa a hun at mista aruit (ÖgL KEd 23:1)
’då är hon skyldig att mista arvet’
c. the mæn ther bodo j stadhenom waro fulaste mæn j sinom
liffnadh oc plægadho at gøra the gærning o naturlika mz
mannom oc hælzst gæstom (MB 1b 148)

I vissa fall kan man ana att infinitivmärket tillkommit på grund av det stora
avståndet mellan hjälpverb och infinitiv, men detta kan inte förklara alla
beläggen, i synnerhet inte alla belägg från tidig äldre fornsvenska.

6.6.2 Nexusinfinitiver
I nutida standardsvenska används inte infinitivmärke i förbindelse med
nexusinfinitiver vare sig om det rör sig om en ”objekt med infinitiv” eller en
”subjekt med infinitiv”. I andra nordiska språk är det dock vanligt att åtminstone konstruktionen subjekt med infinitiv tar infinitivmärke, så exempelvis i danskan och norskan (se t.ex. Platzack 1986b). Nexusinfinitiver,
särskilt objektsvarianten, har undersökts för forn- och äldre nysvenska förhållanden av bl.a. Grimberg (1905), Alving (1918) och Platzack (1987). I
dessa undersökningar kommenteras dock inte bruket av infinitivmärke och
det föreligger heller ingen statistik över hur vanligt detta är. För medelnorskans del har Endre Mørck (2016) i en undersökning av ordföljden i objekt
med infinitiv också lämnat upplysningar om infinitivmärke i dessa konstruktioner. Det visar sig att infinitivmärke visserligen förekommer, men att
det totalt sett är tämligen ovanligt (65 belägg av totalt 3 413 excerperade
infinitivfraser) (Mørck 2016:69).
På samma sätt som för hjälpverbsinfinitiverna har jag genomfört en maskinell sökning på infinitivmärket i de undersökta texterna och sedan gått
igenom dessa belägg och antecknat sådana som uppträder i nexusinfinitiver.
Resultatet är tämligen magert. Totalt har jag kunnat belägga 11 nexusinfinitiver med infinitivmärke; 9 av dessa är från den fornsvenska perioden och
två från äldre nysvenska. Några exempel återges nedan.
(6.38)
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a. þu kallar han sannæn at væræ at han ræd han hælræþum
(ÄVgL MD 3:2)
’du säger honom vara skyldig till, att han gav honom dödsråd’
b. aldrigh tyckir mik ærlikit at vara i thera samfwndh (MB 1b
202)
c. Tha sa then pilten en man at fara til ierusalem (Svm 150)

d. Jsrael J[srael]son swarade sigh mykit kort tidh att haffua (Ekeblad 5)
Liksom tycks vara fallet med hjälpverbsinfinitiver med infinitivmärke verkar
nexusinfinitiver med infinitivmärke försvinna under slutet av den äldre nysvenska perioden. Det sista belägget i mitt material är från ett av Johan Ekeblads brev, skrivet 1649 (återgivet i (6.38d) ovan). Verben som styr nexusinfinitiverna med infinitivmärke är både perceptionsverb (som i c-exemplet)
och olika typer av åsikt- eller yttrande verb som i de övriga exemplen.

6.7 Sammanfattning och slutsatser
I det här kapitlet har infinitivfrasers form stått i fokus; särskilt har jag uppehållit mig vid kontrollinfinitiver, men i någon mån har även hjälpverbs- och
nexusinfinitiver uppmärksammats. I detta avsnitt summerar jag några av de
viktigaste resultaten från denna kartläggning.
I synnerhet fornsvenska kontrollinfinitiver kännetecknas av en kraftig variation beträffande infinitivmärkets distribution, men mot slutet av medeltiden blir bruket av at mera regelmässigt och i äldre nusvenska har den moderna distributionen i princip etablerats, även om det ännu på 1600-talet
förekommer oförväntat bruk av at liksom oförväntad utelämning (dvs. i förhållande till nusvenska förhållanden). I framför allt äldre fornsvenska saknas
infinitivmärket i en mängd kontexter. Undersökningen visar att det i fornsvenska var ovanligt med infinitivmärke utanför kontrollkontexter, varför vi
snarast verkar ha att göra med en ökad användning av at i kontexter där det
tidigare varit fakultativt.
I nusvenska är det i synnerhet när infinitivfraser står i fundamentet (som
subjekt eller objekt) samt när de är objekt efter vissa verb som infinitivmärket kan undvaras. Fundamentsplacerade infinitivfraser är emellertid mycket
ovanliga i mitt material. I fornsvenska förekommer typen knappast alls, medan några få belägg föreligger i det nysvenska materialet, samtliga med infinitivmärke. Däremot är det också i mitt språkhistoriska material vanligt att
verbstyrda kontrollinfinitiver saknar infinitivmärke. Särskilt vanligt är detta i
förbindelse med modala och aspektuella verb, och denna tendens blir allt
starkare över tid.
Infinitivmärket har i flera germanska fornspråk sin enda eller huvudsakliga användning i finala kontexter, och det är troligt att även det nordiska
infinitivmärket till en början kommit att användas i just finala kontexter, för
att sedan sprida sig. I fornsvenska finns en stark koppling mellan finala kontexter och at-infinitiver som visar sig genom ett högfrekvent bruk av infinitivmärke. Också noll-infinitiver förekommer dock, framför allt i förbindelse
med specifika verb, t.ex. sända. Över tid växer det även fram ett bruk att låta
prepositioner inleda finala infinitivfraser. Fram till undersökningens sista
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period är prepositionen til, därefter övergår för till att sköta denna funktion.
Parallellt med detta byte av ”final” preposition tycks det också bli obligatoriskt att inleda finala infinitivfraser med preposition. Det blir därmed allt
ovanligare att en at-infinitiv utan förstärkning av en preposition har final
läsning.
I nusvenska är för i princip obligatorisk som markör av finala infinitivfraser, med undantag för vissa specifika kontexter där det, marginellt, går att
utelämna prepositionen. Intressant nog är det i samma typ av kontexter som
fornsvenskan kan låta en noll-infinitiv fungera som finalt adverbial. Utvecklingen kan förstås så att den finala betydelsen övergår från att vara kontextuellt härledd till att förknippas med en specifik form, dvs. prepositionsstyrd
infinitivfras. I kontexter som kan betecknas som specifikt finala finns dock
ett mindre behov av att explicit markera den finala läsningen med en preposition. I allmännare kontexter, där den finala läsningen inte på samma sätt är
lika given, är det däremot viktigare att markera den finala läsningen. Detta
förhållande gäller såväl fornsvenska som nusvenska, men sättet på vilket den
finala läsningen markeras förefaller ha ändrats. I tablå 6.1 ges en generaliserad bild av den finala infinitivens form i olika kontexter och under olika
språkhistoriska perioder. Som specifik kontext ska förstås i förbindelse med
rörelse-, positions- eller sända-verb.
Tablå 6.1

Översikt över finala infinitivfrasers form i olika kontexter under olika
tidsepoker. Specifik kontext = i förbindelse med rörelse-, positions- och
sända-verb; Allmän kontext = i övriga förbindelser.
(Ä)fsv.

Specifik at-infinitiv
kontext noll-infinitiv
Allmän at-infinitiv
kontext

Änsv.

Ynsv.

Nusvenska

at-infinitiv
til + at-infinitiv
til + at-infinitiv
at-infinitiv

för + at-infinitiv
at-infinitiv
för + at-infinitiv

för + at- infinitiv
(att-infinitiv)
för + att-infinitiv

I tablå 6.1 är det alternativ som står överst det vanligaste i den givna kontexten under perioden i fråga. Variant inom parentes indikerar att den är marginell. Vi ser att i (framför allt äldre) fornsvenska används at-infinitiv generellt, men att även noll-infinitiv fungerar i specifikt finala kontexter. Senare
blir til-styrd infinitiv vanlig i allmänna kontexter, medan at-infinitiv utan
preposition är det vanligaste alternativet i specifika kontexter. Först i yngre
nysvensk tid tycks det moderna systemet på allvar etableras.
I takt med att den finala läsningen kopplas till en specifik form, dvs. för
at-infinitiv, blir det också vanligt att infinitivfrasen uppträder i fria adverbial
med andra betydelser, t.ex. i förbindelse med prepositionen utan. Sådant
bruk förekommer inte alls i fornsvenska och knappast heller i äldre nysvenska.
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Liksom i nusvenska konstrueras prepositionsstyrda infinitivfraser generellt med infinitivmärke i mitt historiska material. Mer eller mindre marginellt förekommer även prepositionsstyrd noll-infinitiv, i synnerhet i förbindelse med til. Detta bruk tycks tillta i vissa av 1700-talstexterna. I äldre fornsvenska är prepositionsstyrda kontrollinfinitiver generellt ovanliga. Senare är
det framför alt til som tar at-infinitiver som komplement (och i mindre utsträckning även noll-infinitiver). Under framför allt äldre nysvensk tid är
detta bruk mycket vanligt, men det avtar mot slutet av perioden. På 1700talet börjar även andra prepositioner än til bli vanliga med at-infinitiv som
komplement. Samtidigt som til blir ovanligare tycks det sammantaget bli
ovanligare med prepositionsstyrda kontrollinfinitiver. Detta tyder på att til
inte enbart ersätts med nya prepositioner (som i de finala kontexterna), utan
också att prepositionsstyrda infinitivfraser försvinner från vissa kontexter.
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7 Ledföljd i kontrollinfinitiver

I detta avsnitt behandlas frågor om ledföljden i kontrollinfinitiver med och
utan infinitivmärke. Tidigare forskning om fornsvenska kontrollinfinitiver
(Falk 2010a, 2010b) har visat att det föreligger ordföljdsmässiga skillnader
mellan at-infinitiver och noll-infinitiver. Syftet med kapitlet är att söka utröna infinitivmärkets syntaktiska status och position. Även om jag ännu inte
föreslagit någon struktur för kontrollinfinitiver i äldre svenska, kan ordföljden hjälpa oss att förstå infinitivmärkets status i förhållande till infinitiven
(som proklitikon eller fritt ord) samt om det befinner sig högt eller lågt i
strukturen (dvs. huruvida det kan antas lämna verbfrasen). I kapitlet behandlar jag därför kontrollinfinitiver med at respektive utan at i var sitt avsnitt,
7.1 respektive 7.2. Efter dessa genomgångar jämför jag at-infinitiver med
noll-infinitiver i avsnitt 7.3. Det korta avsnittet 7.4 ägnar jag åt ordföljden i
prepositionsstyrda infinitivfraser, innan jag summerar resultaten och drar
vissa slutsatser om infinitivmärkets och infinitivens position och status i
avsnitt 7.5.

7.1 Kontrollinfinitiver med at
I nusvenska kontrollinfinitiver med infinitivmärke finns det möjlighet att
efter vissa principer placera led antingen mellan infinitivmärket och infinitiven eller efter infinitiven. Vi kan kalla led som placerats mellan att och infinitiven för mediala och sådana som placerats efter infinitiven för postverbala. För fornsvenska förhållanden finns det också behov att kunna benämna
led som placerats framför infinitivmärket. Sådan placering förekommer inte i
nusvenska, men var, som vi ska se, vanlig i tidig äldre fornsvenska. Jag kallar sådana led för initiala. Vi får därför för äldre svenska förhållanden tre
möjliga placeringar: två preverbala, initial respektive medial, och en postverbal. Observera att jag i nuläget inte talar om vare sig en initial eller medial position, utan om olika placeringsmöjligheter i förhållande till infinitiv
respektive infinitivmärke. Medan jag med position avser den syntaktiska
strukturen, använder jag placering som en beskrivning av den ytliga ordföljden.
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7.1.1 Negationer och andra satsadverbial
Negationer och andra satsadverbial är inte särskilt vanliga i mitt fornsvenska
material, men tycks förekomma oftare i at-infinitiver från sen äldre nysvenska och yngre nysvenska (se vidare avsnitt 8.2). I nusvenska placeras
denna typ av led obligatoriskt medialt, dvs. mellan infinitivmärke och infinitiv, och detta är också det enda mönstret som jag kunnat belägga i mitt äldre
svenska material. Detta är en skillnad gentemot fornvästnordiskan, där det
normala tycks vara att dessa adverbial uppträder postverbalt (jfr Faarlund
2007). Exempel från mitt material återfinns i (7.1) och från fornvästnordiskan (citerat efter Faarlund 2007:64) i (7.2).
(7.1)

Siunda ær at ey bryta scriptamal (Bur 185)

(7.2)

at ágirnask ekki Svía-konungs veldi (Hkr II.118.9)
’att inte åtrå Sveakonungens makt’

Inte heller i mitt nysvenska material har jag kunnat belägga de fornvästnordiska ledföljdstypen. Falk (2010a:38) redovisar dock ett tidigt exempel på
denna ledföljd, se (7.3) nedan. Jag har utan resultat gjort sökningar utanför
mitt material i syfte att söka finna fler exempel på negerade at-infinitiver
med denna ledföljd. Typen måste därför betraktas som ytterst ovanlig, och
det av Falk redovisade exemplet som ett isolerat undantag.
(7.3)

Thridhia skæl thz ær mykin pina at magha ey faa thz man lyster til
(MB 1b 89, efter Falk 2010a:38)

Slutsatsen blir alltså att i den mån at-infinitiver modifieras av satsadverbial
placeras dessa led medialt. Detta gäller såväl för fornsvenska förhållanden
som för nysvenska.

7.1.2 Innehållsadverbial
Som innehållsadverbial räknar jag här samtliga adverbiella bestämningar
som inte utgörs av satsadverbial. Även s.k. objektsliknande adverbial (prepositionsobjekt) har således förts till denna kategori. Adverbialen är till formen framför allt av två slag: adverbfraser eller prepositionsfraser. Därtill
förekommer också att nominalfraser och bisatser fungerar som adverbial.
Medan adverbfraser är lätta att identifiera som innehållsadverbial är situationen svårare vad prepositionsfraser anbelangar. Det är i många fall svårt att
säkert avgöra huruvida en prepositionsfras ska uppfattas som en bestämning
i infinitivfrasen eller i matrissatsen (jfr också Delsing 1999:159). Jag redovisar därför de två typerna separat. I tabell 7.1 nedan finns en översikt över
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adverbfrasers placering i materialets at-infinitiver. Jag har inte gjort någon
skillnad mellan olika typer av adverbfraser.
Tabell 7.1 Placering av adverbfraser (AdvF) i materialets at-infinitiver.
AdvF – at – iv
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
0
0
2
5
4
11
0
0
22

%
–
0%
10 %
18 %
15 %
16 %
0%
0%

at – AdvF – iv
N
0
2
5
4
3
24
18
15
71

%
–
13 %
25 %
14 %
11 %
34 %
44 %
63 %

at – iv – AdvF
N
0
13
13
19
20
35
23
9
132

%
–
87 %
65 %
68 %
74 %
50 %
56 %
38 %

Totalt
N
0
15
20
28
27
70
41
24
225

Som framkommer av tabell 7.1 kan adverbfraserna stå såväl initialt som
medialt som postverbalt Det framgår också att det i mitt material från tidig
äldre fornsvenska helt saknas belägg på adverbfraser i at-infinitiver. Från sen
äldre fornsvenska finns det däremot flera belägg. Möjligen är detta en genreberoende skillnad, dvs. att det i lagspråket inte finns samma behov av adverbiella modifikationer som i annan typ av prosa. Utanför materialet har jag
kunnat belägga en adverbfras i en at-infinitiv från tidig äldre fornsvenska.
Exemplet, se (7.4), är hämtat från Södermannalagen (SöL) och adverbfrasen
står här initialt.
(7.4)

æn byrðþaman böz til i stæmnudagha laglica at lösæ (SöL JB 5:1)
’om bördemannen gjorde tillbud att lagligen lösa jorden inom tidsfristen’

Om vi ser till de olika ledföljdstyperna kan vi slå fast att initialt placerade
adverbfraser är relativt ovanliga under hela den undersökta perioden. I mitt
yngre nysvenska material förekommer inga adverbfraser i initial position
alls. Den mediala positionen tycks istället över tid allt oftare upptas av adverbfraser och i den sista perioden är detta den vanligaste placeringen av
adverbfraser. Postverbalt placerade adverbfraser förekommer under alla perioder (utom tidig äldre fornsvenska, då inga belägg finns). Över tid blir
postverbala adverbfraser ovanligare, kanske p.g.a. att dessa istället placeras
medialt. Exempel på de tre ledföljdstyperna från mitt material återges i (7.5).
(7.5)
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a. Ther äpter gik konungin in i tornith oc thänkte sina husfru ther
at finna. (Svm 166)

b. så afferdadhe hann dhå konung Göstaffz drottningh, här Sten
Erichsonn och här Hogenskild Bielche til Upsale igenn atth der
affhandle medh dhenn sorgefulle greffvinnan (Bielke 193)
c. ärmithin rädh hanom at läsa idhelika aue maria (Jär 83)
Adverbfraserna i materialet är av olika slag, och medan vissa i nusvensk
översättning skulle placeras medialt är andra sådana som skulle placeras
postverbalt. Siffrorna i tabell 7.1 visar därför snarast på en tendens att i
större utsträckning placera adverbfraser medialt över tid medan motsvarande
initiala placering upphör i mitt yngre nysvenska material.
Adverbiella prepositionsfraser är betydligt vanligare, men samtidigt också
svårare att förhålla sig till (jfr ovan). Det är t.ex. inte alltid självklart att en
adverbiell prepositionsfras ska betraktas som del av at-infinitiven eller del av
matrissatsen. Detta gör att resultatet är mer svårtolkat. Det går dock ändå att
se vissa tendenser som är värda att ta fasta på, varför jag redovisar resultatet
från kartläggningen i tabell 7.2 nedan.
Tabell 7.2 Placering av adverbiella prepositionsfraser (PF) i materialets atinfinitiver.
PF – at – iv
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
5
0
1
1
5
8
0
0
20

%
29 %
0%
1%
1%
8%
5%
0%
0%

at – PF – iv
N
1
0
0
2
0
10
9
7
29

%
6%
0%
0%
3%
0%
7%
13 %
7%

at – iv – PF
N
11
46
66
67
56
128
63
95
532

%
65 %
100 %
99 %
96 %
92 %
88 %
88 %
93 %

Totalt
N
17
46
67
70
61
146
72
102
581

Av uppgifterna i tabell 7.2 framkommer att prepositionsfraser sällan placeras
initialt, med undantag för tidig äldre fornsvenska, där dock beläggen är tämligen få. Exempel på initial prepositionsfras återges i (7.6a) nedan. Mediala
prepositionsfraser, se (7.6b), är ovanliga före sen äldre nysvenska, då en viss
ökning sker. Det vanligaste mönstret är utan tvekan att prepositionsfraserna
placeras postverbalt, som i (7.6c). Om vi jämför med enkla adverbfraser (se
tabell 7.1 ovan) ser vi att dessa i betydligt större utsträckning placeras medialt. Precis som med adverbfraserna ovan gäller att inte heller prepositionsfraserna alltid skulle kunna placeras medialt i modern svenska. I många fall rör
det sig om adverbial som är bundna till infinitiven. Jag har dock inte försökt
att skilja mellan olika typer av prepositionsfraser utan nöjer mig med att
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konstatera att dessa framför allt har en postverbal placering under hela den
undersökta perioden.
(7.6)

a. syn han til stums at faræ. þa ær þæt rætlösæ. (ÄVgL FS 2)
’vägrar han att fara till stubbe, då är det rättlösa’
b. På östra sydan widh thenna här älffwen är en mycket sköner
ekeskogh, uthi huilket är öffwer måtan lustigt att om sommersz
tydh spaszera. (Bol 21)
c. En är godh Riddarskap ok triwin almoghr/ til at wäria land ok
rike/ medh stridh ok bardagha (KS 79)

Mer sällan förekommer också att även andra led fungerar adverbiellt. Det rör
sig om nominalfraser och bisatser. Dessa är i materialet få och det lönar sig
inte att söka kvantifiera dessa. Ett par exempel återfinns i (7.7).
(7.7)

a. Mz ty lath hector besta then dagen ath strida (Troja 114)
b. så skafwa iag en iude såm låfwa att lånna om comissarien wille
ie honnom ett wexsellbref (Oxen 236)

Sammanfattningsvis har jag alltså kunnat visa att adverbfraser har en tendens
att över tid allt oftare placeras medialt, mellan infinitivmärke och infinitiv, i
mitt material. Initial placering förekommer fram till 1700-talet, men är relativt ovanlig också dessförinnan. Prepositionsfrasformade adverbial har normalt sin placering postverbalt under hela den undersökta perioden. Från sen
äldre nysvenska och framåt blir det dock något vanligare att också dessa
återfinns medialt. Sammantaget pekar kartläggningen mot att olika typer av
innehållsadverbial över tid får sin position mellan infinitivmärket och infinitiven. Genombrottet för detta tycks ske bland författare födda under 1600talet.

7.1.3 Objekt
Objektsplaceringen i fornsvenska kontrollinfinitiver har tidigare undersökts
av Falk (2010b) som visar att det är vanligt att objekt föregår infinitivmärket
i äldre fornsvenska lagtexter, men betydligt ovanligare i andra äldre fornsvenska texter. I yngre fornsvenska har preverbal objektsplacering i kontrollinfinitiver med infinitivmärke i princip försvunnit. Den ökning i OV-ordföljd
som Delsing (1999) kan notera i hjälpverbsinfinitiver tycks inte drabba atinfinitiver. Liksom i Delsings och Falks undersökningar har jag endast inkluderat nominalfrasformade objekt i min kartläggning. Satsformade objekt
placeras regelmässigt finalt i materialet.
Också i mitt material ser utvecklingen ut ungefär som Falk beskriver den
för fornsvenska förhållanden, dvs. att OV-ordföljd dominerar i tidig äldre
fornsvenska för att sedan nästan helt försvinna. Jämför sammanställning i
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tabell 7.3 nedan. I ett fall förekommer objekt både framför och efter infinitiven, här redovisat som blandad ledföljd.
Tabell 7.3 Placering av objekt i relation till verbet i materialets at-infinitiver.
VO
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

Antal
27
106
220
134
208
268
197
206
1366

Andel
44 %
100 %
96 %
91 %
91 %
93 %
99 %
99 %

OV
Antal
35
0
9
13
21
21
2
3
104

Andel
56 %
0%
4%
8%
9%
7%
1%
1%

Blandad
Antal
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Andel
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%

Totalt
Antal
62
106
229
147
229
289
199
209
1 470

Under benämningen VO döljer sig i själva verket tre olika ledföljder varav
den absolut vanligaste är en at-infinitiv med ett enkelt objekt placerat efter
infinitiven (totalt 1272 belägg). Därtill finns också ett mindre antal belägg
med två objekt (totalt 94). Det indirekta objektet är vanligen placerat före det
direkta objektet (86 belägg), men i åtta fall återfinns det istället efter. De tre
ledföljdstyperna exemplifieras i (7.8) nedan.
(7.8)

a. jach är hiith wpskykkat at forradha almogan (Sigge 15)
b. wi ærom hær kompne at køpa os fødho (MB 1b 186)
c. Til mykla oglädhi war thu här komin aff franz til at göra nakan
wanhedher konungx döttrom (KM 260)

Också bakom beteckningen OV döljer sig tre olika ledföljdsmönster. Det
vanligaste är att ett enkelt objekt har placerats framför infinitivmärket (87
belägg), men materialet rymmer också exempel på att detta enda objekt har
placerats medialt, dvs. mellan infinitivmärket och infinitiven (17 belägg). I
ett språkprov har jag också kunnat belägga både direkt- och indirekt objekt
placerade medialt. Det bör dock observeras att detta exempel återfinns i ett
parti skrivet på vers. Exempel återfinns i (7.9) nedan.
(7.9)

a. þa ær han skyldugher han at ola (ÄVgL KB 15)
’Då är han skyldig att olja (=ge sista smörjelsen) honom’
b. hwi dirfwis þw at þic inbära til guþlik ämbite (HML 190)
c. För att Hjeltar nöje ge (2b, Några mihl)
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Slutligen finns det i materialet också ett exempel på blandad ledföljd, där det
indirekta objektet placerats medialt och det direkta objektet postverbalt, se
(7.10).
(7.10)

Oc th[e]r for[e] sändom wii tasse war[e] fulmaktige sändebudh, wp
til id[er], m[edh] war kär[e] h[är]re oc höffuizdzma[n] at ijd[er]
wnd[er]uisa. waar nødh yd[er]me[re]. än wii sc[ri]ffuä kw[n]ne
(Sigge 69)

Undersökningen bekräftar alltså de resultat som presenteras i Falk (2010b).
Det är ovanligt med preverbalt placerade objekt i fornsvenska kontrollinfinitiver med infinitivmärke från 1300-talet och framåt. Kartläggningen här
kompletterar också Falks undersökning genom att även inkludera äldre och
yngre nysvenska. Här visar undersökningen att OV-ordföljd förekommer
också i äldre nysvensk tid, om än med låg frekvens (7–9 %), men nästan helt
tycks försvinna under yngre nysvensk tid.

7.1.4 Partiklar, reflexiva pronomen och predikativ
Förutom adverbial och objekt kan kontrollinfinitiverna innehålla partiklar,
reflexiva pronomen och nominalfraser i funktion som predikativ. Kontrollinfinitiven har i 135 fall en partikel knuten till sig. Denna partikel placeras i
regel postverbalt; jag har bara funnit fyra belägg på initialt placerade partiklar från tidig äldre fornsvenska och därefter ett enda från äldre nysvensk tid.
Partiklar verkar inte alls förekomma i medial position. I (7.11a) ges exempel
på den normala placeringen efter infinitiven, i (7.11b) ett exempel på initial
placering från tidig äldre fornsvenska och i (7.11c) den initialt placerade
partikeln från tidig äldre nysvenska.
(7.11)

a. Innan hans daghom frestadho iudha widh at byggia vp atir iherusalem j samma stadh som hon stodh føør (MB 1b 16)
b. Eigh gitær moþor uidær bo skilt num folstra se til. firi at sættiæ.
(ÄVgL ÄB 4)
’Icke får man skilja moder från boet, om icke hemmafödd trälkvinna finns att sätta för boet’
c. därefter viste H. K. N. till pricka upp at räkna, tijden, staden
ock stunden (Ber 123)

Materialet rymmer också 61 reflexiva pronomen som normalt placeras postverbalt, se (7.12a). Jag har endast kunnat belägga fem belägg på initial placering (ett från sen yngre fornsvenska och fyra från tidig äldre nysvenska), se
(7.12b) och två på medial placering (bägge från sen äldre nysvenska), se
(7.12c).
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(7.12)

a. Ja at så mycket mer wisa sig gammal-modig, har han aldrig
welat låta kalla sig annat än Juncker Torbiörn (1b, Sprätthöken)
b. sætte sik vnder en høghæn sten hemeliga sik at smøriæ
(Budde 210)
c. är altså dätt bästa att sig där uttij intett melera. (Oxen 248)

Slutligen finns det också totalt 81 led som fungerar som (subjektiv eller objektiv) predikativ i materialet. Även dessa tycks normalt placeras postverbalt
under hela den undersökta perioden, men det finns några undantag, jfr
(7.13a–b). I tre fall är predikativen placerad initialt (samtliga exempel fornsvenska) och i fem fall medialt. Två av dessa mediala predikativer är från
den sista perioden. Det rör sig då om den fria predikativen själv, se (7.13c).
(7.13)

a. (Han) söker att blifwa marchalck hos dråningen. (Oxen 247)
b. þy æm iak uarþær orþiuua at varæ. (ÄVgL TB 14)
’Därför är jag värd att vara urtjuva’
c. Mina barn, ni ä ännu för unga, att sjelfve veta hva ni vill bli eller hva ni passar te. (2b, Några mil)

Sammanfattningsvis är det normala, även om det finns undantag, att såväl
partiklar som reflexiva pronomen som predikativ placeras postverbalt.

7.1.5 Hjälpverb
Hjälpverb förekommer inte i någon större utsträckning i mitt fornsvenska
material, men blir vanligare över tid (se vidare avsnitt 8.2). Medan det i bisatser är relativt vanligt att hjälpverbet placeras efter sitt huvudverb (jfr
Delsing 1999:162), har jag inga sådana belägg för kontrollinfinitiver i mitt
material. Det innebär att ordföljden i at-infinitiver med hjälpverb alltid är
hjälpverb > huvudverb, aldrig huvudverb > hjälpverb, se t.ex. (7.14a). Falk
(2010a:40) redovisar dock två belägg på den senare ordföljden i atinfinitiver som hon excerperat från Söderwall. Dessa återges i (7.14b–c).
(7.14)

a. The som tilböra at vilia bätra sik rädhas tha the höra han awitandhe them (MP 1 88)
b. byndom wi oss baþen oc hwart varra särdelis oc vara ärwingyä
til at fulcomä skulä oc tilläggia swa mykit goþz som þer til räkker (SD 5:564, 1346)
c. vlya hwrw manga han vil af them tolf præstomen til ath høra
skulu skriftamaal (VKR 72)

Som vi ska se i avsnitt 8.2.1.1 genomför jag också en riktad excerpering
utanför materialet av vissa inre egenskaper i at-infinitiver, däribland kontrollinfinitiver med hjälpverb. Denna excerpering har resulterat i ett ganska
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stort antal fler at-infinitiver med hjälpverb. I samtliga fall står dock hjälpverbet före huvudverbet vilket således förefaller vara det normala i fornsvenska kontrollinfinitiver med infinitivmärke.

7.1.6 Ledföljd i kontrollinfinitiver med at – en sammanfattning
Resultaten från genomgången ovan kan sammanfattas så att initialt placerade
led över tid blir ovanligare i materialet och helt försvinner under 1700-talet. I
stället blir det under samma period vanligare att särskilt adverbial placeras
medialt, dvs. mellan infinitivmärke och infinitiv. I detta avsnitt sammanfattar
jag resultaten från undersökningen av ledföljd i kontrollinfinitiver med at.
Först redogör jag för vilka typer av led som placeras initialt respektive medialt. Jag tar också upp exempel på blandade ledföljder från materialet. Avslutningsvis presenteras en generell bild av hur ordföljden förändrats över tid
i materialets at-infinitiver.
7.1.6.1 Preverbalt placerade led
I nusvenska finns det ingen position tillgänglig framför infinitivmärket, men
som vi sett ser detta förhållande annorlunda ut i äldre svenska, då framför
allt objekt och adverbial kan föregå infinitivmärket. Mer sällan placeras
också partiklar, reflexiva pronomen och nominalfraser i funktion som predikativ initialt. I tidig äldre fornsvenska är initiala led vanliga, men de är betydligt mindre frekventa i övriga fornsvenska texter. I varierande omfattning
förekommer initiala led fram till 1600-talet. I texterna från 1700-talet är de
så gott som borta.
Medial placering är regel i nusvenskan för olika satsadverbial, men också
vissa typer av innehållsadverbial kan placeras medialt. I Falks (2010a)
undersökning visar sig denna typ av led vara mycket ovanliga före sekelskiftet 1500, då mediala led tycks bli vanligare. Falk följer dock inte utvecklingen i äldre nysvenska. Med undantag för ett fåtal äldre fornsvenska belägg
(från ÖgL och Bur) kan hon inte belägga mediala led över huvud taget i
fornsvenska (före 1500). I hennes yngre fornsvenska material saknas belägg
helt. Inte heller i mitt material är det särskilt vanligt med mediala led, men
jag har ändå kunnat belägga 26 mediala led i mina fornsvenska at-infinitiver,
56 i äldre nysvenska och 65 i yngre nysvenska (sammanlagt alltså 147 belägg). Medialt placerade led är vanliga från sen äldre nysvenska och framåt.
Dessförinnan är beläggen mer spridda. I tabell 7.4 nedan redovisas andelen
at-infinitiver med mediala led.
Tabell 7.4 Andelen at-infinitiver med mediala led.
Antal
Andel
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Äfsv I

Äfsv II

Yfsv I

3
3%

3
3%

8
2%

Yfsv II Änsv I Änsv II Drama I Drama II
12
5%

9
2%

46
8%

33
10 %

31
9%

Andelen at-infinitiver med mediala led ökar alltså över tid i mitt material.
Medan den ligger på en relativt jämn nivå i fornsvenska och tidig äldre nysvenska (med undantag för sen yngre fornsvenska då andelen är något högre)
stiger den till mellan 8 % och 10 % i materialets tre sista perioder. Det är
mindre vanligt att objekt placeras medialt än initialt, även om det förekommer. I stället är det framför allt adverbial av olika slag som placeras medialt.
Även om det vanligaste är att endast ett led står medialt går det också att
finna belägg med flera mediala led. I den mån led placeras medialt i tidig
äldre fornsvenska verkar alla bestämningar och komplement till infinitiven
placeras medialt, som i (7.15 a). Jag kan alltså inte belägga att led placeras
både medialt och postverbalt så tidigt, men det är däremot fullt gångbart i
senare perioder, se (7.15b). Däremot har jag inte funnit några belägg på att
led placeras både initialt och medialt i samma infinitivfras.
(7.15)

a. þa (…) takin (grænna hans) dom til at hans afræþe saklösu
nöta (ÖgL BB 21)
’att saklöst bruka hans stubbåker’
b. tha hafdhe iak alre mz thy format at fullelica takka gudhi fore
hans kärlek (MP 1 30)

I a-exemplet ser vi alltså hur infinitivens samtliga bestämningar placeras
medialt, medan vi i b-exemplet ser hur ett led (adverbet fullelica) placeras
medialt medan andra led står postverbalt. Detta förra mönster har jag alltså
inte kunnat belägga i tidig äldre fornsvenska, men vi ska också komma ihåg
att de mediala beläggen överlag är mycket få från denna period.
Mediala led förekommer alltså redan i mitt fornsvenska material, men till
en början ganska sporadiskt. Först i texterna från sen äldre nysvenska börjar
andelen stiga. Detta resultat är intressant om vi jämför det med Falks (2010a)
undersökning, där mediala led helt saknas i hennes yngre fornsvenska
material. Sammantaget tyder dessa undersökningar på en ganska omfattande
variation under fornsvensk tid. I vissa texter, exempelvis MP 1, är mediala
led inte ovanliga, medan det i andra texter, exempelvis Namnlös och Valentin (från Falks undersökning), inte förekommer alls.
7.1.6.2 Blandad ordföljd
Sporadiskt förekommer blandad ledföljd i mitt material, dvs. att kontrollinfinitiver har både preverbala och postverbala led. I så fall är preverbala led
antingen initialt eller medialt placerade; kombinationer av initiala och mediala led förekommer inte. Mediala led i förbindelse med postverbala, har
kommenterats ovan. I detta stycke fokuserar jag uteslutande på samförekomster av initiala och postverbala led, som exemplifieras i (7.16a–d).

149

(7.16)

a. han ær uærþær til iamnaþa at ganga mæþ hanum (ÖgL BB
1:3)
’då har han rätt att skifta jämnt om jämnt med den andre’
b. at tu giff mik tyna hielp hanom at ælskæ aff allo myno hiertæ
(Budde 209)
c. 20 åhr därefter viste H. K. N. till pricka upp at räkna, tijden,
staden ock stunden (Ber 123)
d. här äro 3 collegia, men dyrt är här att sitta sigh (Bol 19)

Blandad ledföljd är ovanligt och det rör sig inte om särskilt många belägg.
Ett viktigt undantag är dock i kontrollinfinitiver med två objekt där det ena
utgörs av en bisats. I sådana fall är bisatsen alltid placerad postverbalt. Totalt
har 29 av de excerperade kontrollinfinitiverna med infinitivmärke led placerade såväl initialt (framför infinitivmärket) som postverbalt (efter infinitiven). Av dessa är 17 från den fornsvenska perioden, 11 från äldre nysvenska
och endast en från de yngre nysvenska dramatexterna. I de flesta fallen rör
det sig om objekt respektive adverbiella bestämningar som står först respektive sist i infinitivfrasen, men växlingen förekommer också vid andra typer
av led.
Falk (2010b:102) redovisar också exempel på blandad ledföljd i atinfinitiver med två objekt (dvs. ett direkt och ett indirekt). Sådana exempel
återfinns inte i mitt material annat än om ett av objekten utgörs av en sats.
Jag har dock kunnat belägga ett sådant exempel i en noll-infinitiv (se vidare
7.2.3 nedan).
7.1.6.3 Generell bild
Som konstaterades i inledningen av detta avsnitt är den generella tendensen i
mitt material att preverbala led blir ovanligare med tiden, med undantag för
en typ: adverbfraser. Detta beror på att adverbial av olika slag regelmässigt
börjar placeras mellan infinitivmärket och infinitiven. Andra typer av led
(objekt, predikativ, partiklar osv.) placeras istället postverbalt, liksom merparten av alla prepositionsfraser, även sådana som fungerar adverbiellt. Utvecklingen i materialet illustreras grafiskt i figur 7.1 nedan, där andelen preverbal placering för olika typer av led illustreras. Observera att jag inte gör
någon åtskillnad mellan initial och medial placering i figuren; bägge analyseras som preverbala. För en sammanställning med specifikt de mediala leden, se uppgifter i tabeller tidigare i detta kapitel.
Om vi först ser till objekt är det tydligt att preverbal placering dominerar i
tidig äldre fornsvenska, men inte är belagt alls i texterna från sen äldre fornsvenska. Preverbala objekt förekommer emellertid i viss utsträckning fram
till 1700-talet då mönstret tycks upphöra. Även när det gäller prepositionsfraser är preverbal placering vanlig i tidig äldre fornsvenska, men sjunker
plötsligt till en mycket låg nivå därefter. Andelen ökar något efter hand.
Detta hänger troligen samman med att prepositionsfraser placeras medialt i
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vissa adverbiella funktioner. Övriga led (dvs. reflexiva pronomen, partiklar
och nominalfraser i funktion som predikativ) förekommer i preverbal position fram till 1700-talet då postverbal placering verkar bli det enda möjliga.
Det är egentligen bara adverbfraser som har en tydlig uppåtgående trend och
som blir allt vanligare i preverbal position över tid i materialet.
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Andel preverbal placering av olika led i materialets at-infinitiver.

7.2 Kontrollinfinitiver utan at
Medan jag för kontrollinfinitiver med at räknar med tre placeringsmöjligheter för olika bestämningar (två preverbala och en postverbal) kan man för
noll-infinitiver endast göra en distinktion mellan postverbala och preverbala
led. Även om mediala led och initiala led i at-infinitiver kan tänkas svara
mot olika strukturella positioner finns det inget sätt att enkelt avgöra
huruvida preverbala led i noll-infinitiver skulle uppta en position som svarar
mot en medial alternativt initial placering i at-infinitiver. Det är å andra sidan också en möjlighet att noll-infinitiver ska betraktas som strukturellt
skilda från at-infinitiver, åtminstone vad fornsvenska förhållanden anbelangar. Se vidare kapitel 9.

7.2.1 Negationer och andra satsadverbial
Som vi ska se i 8.2.1 nedan är negationer och andra satsadverbial vanligare i
kontrollinfinitiver utan infinitivmärke än i sådana med infinitivmärke. I mitt
fornsvenska material har jag nio belägg på satsadverbial, varav åtta är negationer. Samtliga är placerade framför infinitiven, se exempel i (7.17). I några
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fall har infinitiven också ett objekt som i ett par belägg är preverbalt. I det
ena fallet står objektet efter adverbialet och i det andra före.
(7.17)

a. thy är bättra ey loua. än louat ey halda (HML 255)
b. en aff them hafdhe lofwat aldrigh äta köt vm löghordaghin
(Jär 75)
c. Oc högxt ofwer alth forbödh han thom ey minzsta ordh röra äller tala for hanom aff christi kännedom (Barl 13)

I äldre nysvenska har jag inte kunnat belägga negerade noll-infinitiver i
materialet. Jag har däremot ett par negerade noll-infinitiver från yngre nysvenska. I dessa fall styrs dock infinitiven av prepositionen til och det finns
skäl att anta att til i sådana fall fungerar som ett infinitivmärke (se närmare
kapitel 10), se (7.18) nedan.
(7.18)

a. Ja, dat är man en schen sak, te inte driche mer, än man kan
vortrage. (2a, Sterbhus)31
b. Ni lofvar mej då te inte tala om'met? (2c, Kusinerna)

Sammantaget gäller alltså att kontrollinfinitiver utan at kan modifieras av
satsadverbial framför allt i fornsvenska. De adverbiella leden är då alltid
placerade framför infinitiven.

7.2.2 Innehållsadverbial
Precis som i at-infinitiverna skiljer jag mellan adverbfraser och prepositionsfraser, som är de vanligaste formerna för innehållsadverbial. Därtill kommer
ett mindre antal nominalfraser och bisatser i denna funktion. Dessa är dock
mycket få och jag redovisar därför ingen statistik över dessa. Eftersom nollinfinitiverna är betydligt färre än at-infinitiverna är beläggen tämligen få. Jag
har totalt endast 94 noll-infinitiver med adverbfras i mitt material av kontrollinfinitiver. Beläggen med prepositionsfraser är betydligt fler, totalt har
jag 316 belägg i databasen. Jag redogör för placeringen av de båda frastyperna samlat i tabell 7.5 nedan. Eftersom beläggen är få under flera av perioderna har jag inte räknat procentandelar annat än när totalen uppgår till
minst 15 belägg.
Om vi först ser till adverbfraserna är dessa, som påpekades ovan tämligen
få till antalet varför jag inte kunnat räkna andelar för undersökningens alla
perioder. Resultatet tyder ändå på att preverbal placering av adverbfraser var
det dominerande mönstret i fornsvenska, se (7.19a), och att detta mönster
blir ovanligare över tid och försvinner ur bruk under 1700-talet, jfr (7.19b)

31

Stavningen i repliken avser att återge tysk brytning.
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(7.19)

a. Thy at got är daghlica äta litit. oc ey mättas (HML 265)
b. månge begynte förnimma strax H. N. siukdom (Ber 134)

Tabell 7.5 Placering av adverbfraser och prepositionsfraser i materialets nollinfinitiver.
Adverbfraser

Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

pre-iv
N %
4
–
5
–
14 93 %
18 78 %
12 71 %
3
–
2
–
0
–
58

post-iv
Totalt
N %
N
1
–
5
3
–
8
1 7%
15
5 22 %
23
5 29 %
17
3
–
6
7
–
9
11
–
11
36
94

Prepositionsfraser
pre-iv
N %
15 43 %
8 22 %
7 20 %
13 25 %
7 15 %
2 6%
1 2%
1 3%
54

post-iv
Totalt
N %
N
20 57 %
35
28 78 %
36
28 80 %
35
38 75 %
51
41 85 %
48
32 94 %
34
45 98 %
46
30 97 %
31
262
316

Prepositionsfraserna är betydligt fler till antalet och placeras normalt postverbalt under hela den undersökta perioden. Framför allt i fornsvenska förekommer dock preverbal placering också av prepositionsfraser, se (7.20a),
men andelen förefaller vara lägre än motsvarande andel för adverbfraserna.
Med början i sen äldre nysvenska blir den preverbala placeringen ovanligare
och upphör nästan helt under 1700-talet, jfr (7.20b).
(7.20)

a. han hawi wald aff hænni giöræ hwat han will (UL JB 2:4)
’han har rätt att göra vad han vill med den’
b. radhir han oss köpa aff sik (MP 1 45)

Liksom är fallet med prepositionsfraser i at-infinitiver kan det i vissa fall
vara vanskligt att avgöra huruvida ett led utgör en bestämning till infinitiven
eller om det hör till den överordnade satsen. Resultaten från denna kartläggning måste därför tolkas med viss försiktighet, men tyder på att adverbfraser
i fornsvenska kontrollinfinitiver utan infinitivmärke placeras preverbalt,
medan prepositionsfraser oftare placeras postverbalt. För bägge frastyper
gäller att den preverbala placeringen blir ovanligare under äldre nysvensk tid
och att den så gott som helt upphör under 1700-talet.

7.2.3 Objekt
I Falks (2010b) undersökning finns en skillnad mellan kontrollinfinitiver
med och utan at avseende placering av objekt. Medan preverbal OV-ordföljd
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är ovanligt i Falks material av fornsvenska at-infinitiver med undantag för
äldre fornsvenska lagtexter, är det vanligare i kontrollinfinitiver utan at. Min
undersökning av preverbal objektsplacering i at-infinitiver (innefattande
såväl initialt som medialt placerade led, se vidare ovan) bekräftar Falks resultat. Jag har sammanställt objektsplacering i materialets noll-infinitiver i
tabell 7.6 nedan. Som framgår håller sig OV-andelen på en tämligen hög
nivå under hela den fornsvenska perioden för att sjunka undan först i äldre
nysvenska. I yngre nysvenska har OV i princip helt upphört.
Tabell 7.6 Placering av objekt i materialets noll-infinitiver.
VO
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

Antal
30
37
52
76
65
39
76
72
447

Andel
48 %
64 %
74 %
68 %
86 %
89 %
99 %
99 %

OV
Antal
32
21
18
35
11
5
1
1
124

Andel
52 %
36 %
26 %
31%
14 %
11 %
1%
1%

Blandad
Antal
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Andel
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%

Totalt
Antal
62
58
70
112
76
44
77
73
572

Av uppgifterna i tabell 7.6 ovan ser vi att frekvensen för preverbala objekt
sjunker över tid, men samtidigt framkommer att det under hela den fornsvenska perioden är relativt vanligt med denna typ av ledföljd. Mellan en
tredjedel och en fjärdedel av de excerperade fornsvenska noll-infinitiverna
har preverbala objekt. Detta är en viktig skillnad gentemot at-infinitiverna
(se vidare 7.3 nedan).
Som VO-ordföljd har jag räknat alla belägg där samtliga objekt placerats
efter verbet. Det vanligaste mönstret är att ett enkelt objekt placeras postverbalt (totalt 419 belägg) som i (7.21a), men det förekommer också konstruktioner med två objekt (totalt 26 belägg). Vanligen är det indirekta objektet då
placerat före det direkta objektet (24 belägg) som i (7.21b), men i två fall har
jag kunnat belägga att det indirekta objektet står efter det direkta, se (7.21c).
Bägge dessa exempel är från tidig yngre fornsvenska.
(7.21)
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a. mz hanom iættar guþ signa vm siþe alla heþnona (Bur 4)
b. Capi: Pär Anderss soon (…) låffwade giffwa hånom förlijkning
(Rosen 86)
c. thu äst van aff ophofueno göra tholik swik människione
(Barl 97)

OV-beläggen har antingen endast ett enkelt objekt (119 belägg) som i
(7.22a), eller två objekt (5 belägg). I det senare fallet är då det indirekta objektet alltid placerat framför det direkta, se (7.22b).
(7.22)

a. Än nw är ey tidh honom wthföra j thetta örlögh (Måns 328)
b. Han är aff naturlikan rät skyldoghr hånom hans gif löna
(KS 70)

Slutligen har jag funnit ett exempel på blandad ordföljd som återges i (7.23).
(7.23)

Æn for thes helga fruens namkunnoga velfrægdh ok helghetzens
nymære tildyrfdes the henne kungøræ sin bedrøfuelse (Budde
213)

Kartläggningen av objektsplaceringen i materialets noll-infinitiver visar att
OV-ledföljden förekommer under hela den fornsvenska perioden. Andelen är
lägre i texterna från sen äldre fornsvenska än i de från tidig äldre fornsvenska (dvs. lagtexterna), men andelen OV håller sig ändå på en relativt
hög nivå under resterande delen av den fornsvenska perioden (mellan 26 %
och 36 %). I äldre nysvenska sjunker andelen kraftigt och i 1700-talstexterna
har OV i princip helt försvunnit från materialet. Resultatet från den fornsvenska undersökningen överensstämmer med Falks (2010b).

7.2.4 Partiklar, reflexiva pronomen och predikativ
Också i noll-infinitiverna förekommer, vid sidan av adverbial och objekt,
reflexiva pronomen, verbpartiklar och nominalfraser i funktion som predikativ (främst subjektiv). Det rör sig totalt om 159 belägg och rent generellt kan
man konstatera att möjligheterna att placera dessa led preverbalt kraftigt
begränsas i sen äldre nysvenska för att så gott som helt försvinna under
1700-talet. Jämför sammanställningen i tabell 7.7 samt exempel på preverbal
placering i (7.24) och postverbal placering i (7.25).
(7.24)

a. the haua horn/ ok hwassa klor/ ok bite/ ok hwassa tändär/ sik
medh wäria (KS 4)
b. þön skulu dömas kuar standa ok egh up huggas.
’de ska dömas att att stå kvar och ej huggas ner’
c. siþæn ær han skyldughær kunungær wæræ (UL KB 3)
’sedan är han skyldig att vara konung’

(7.25)

a. sedhen begynte winden sterke sigh (Hand 6)
b. kiölden begynte taga till (Dahl 29)
c. Sanneligha tha widhergar thu thik wara gudh (Stim 16)
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Tabell 7.7 Placering av reflexiver, partiklar och predikativ i materialets nollinfinitiver; pre- = preverbal placering; post- = postverbal placering.

Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

reflexiver

partiklar

predikativ

pre- post2
1
3
3
0
0
2
5
1
14
0
0
0
6
0
2
8
31

pre- post2
1
0
0
0
0
5
5
0
8
0
10
0
15
0
12
7
51

pre- post2
0
1
3
1
3
1
4
1
6
0
6
0
18
1
14
7
54

Framställningen visar alltså att övriga led sporadiskt placeras preverbalt i
fornsvenska, men att detta bruk verkar avta under äldre nysvensk tid för att i
princip helt försvinna under 1700-talet.

7.2.5 Hjälpverb
I kontrollinfinitiver med infinitivmärke står hjälpverbet alltid framför huvudverbet i mitt material. Som Falk (2010a:40) visar var det dock möjligt att
hjälpverbet också placerades sist i dessa infinitivfraser. Falk (a.a. s.s.) redovisar också sådant bruk i kontrollinfinitiver utan infinitivmärke, se (7.26). I
mitt material står alltid hjälpverbet framför huvudverbet också i nollinfinitiver. De liknar alltså at-infinitiverna i detta avseende, se (7.27a–c).
(7.26)

ok bindum ui os siæluæ allæ for næmdda articulos […] vbrutlika
halda skula (MEL KuB 31)

(7.27)

a. Tha hoppas jak kwnna snarligha betala (Måns 329)
b. thz huxa han giärna wilia höra. (KS 73)
c. feldtmarschalln hade lofwat wedh min ankombst willia accomodera migh på det bästa (Dahl 70)

7.2.6 Ledföljd i kontrollinfinitiver utan at – en sammanfattning
Ovan har framgått att negationer och satsadverbial alltid placeras preverbalt i
noll-infinitiverna i mitt material samt att hjälpverb alltid föregår sitt huvudverb. När det gäller andra adverbiella bestämningar ser vi att adverbfraser är
vanliga i preverbal position i fornsvenska, men att sådan placering blir allt
mer ovanlig i nysvenska och helt saknas i undersökningens sista perioder.
Prepositionsfraser är mer ovanliga preverbalt, men förekommer i forn156

svenska. I sen äldre fornsvenska blir preverbala prepositionsfraser ovanliga
och försvinner nästan helt i 1700-talstexterna. Preverbala objekt är relativt
vanliga under hela den fornsvenska perioden, men sjunker snabbt undan i
äldre nysvenska och förekommer knappt alls i dramatexterna från 1700-talet.
Övriga led förekommer sporadiskt preverbalt i fornsvenska, men knappast
alls i det nysvenska materialet.
Resultatet tyder på att det i fornsvenska funnits en möjlighet att placera i
synnerhet objekt och adverbfraser preverbalt, men att denna möjlighet kraftigt kommit att begränsas under äldre nysvensk tid för att så gott som helt
upphöra under 1700-talet. Den generella utvecklingen kan sammanfattas
som i tabell 7.8 nedan, där andelen preverbala led av olika slag anges. För
flera av perioderna är tyvärr det totala antalet belägg allt för litet för att det
ska vara meningsfullt att räkna procentandelar.
Tabell 7.8 Andel preverbal placering av olika led i materialets noll-infinitiver.
Objekt
AdvF
PF
Övriga
Totalt

Äfsv I

Äfsv II

Yfsv I

52 %
–
43 %
–
48 %

37 %
–
22 %
–
30 %

24 %
93 %
20 %
–
46 %

Yfsv II Änsv I Änsv II Drama I Drama II
31 %
78 %
25 %
36 %
43 %

15 %
71 %
15 %
7%
27 %

10 %
–
6%
0%
5%

1%
–
2%
0%
1%

1%
–
3%
3%
2%

Sammanställningen ovan visar tydligt att möjligheten till preverbala led i
kontrollinfinitiver utan at begränsas mot slutet av den äldre nysvenska perioden. Från1700-talet finns knappt några preverbala belägg alls i materialet.

7.3 Jämförelse mellan kontrollinfinitiver med och utan
at
I de föregående två avsnitten har ordföljden i kontrollinfinitiver med respektive utan infinitivmärke behandlats separat. I detta avsnitt jämförs de båda
typerna. Av Falks (2010a, 2010b) undersökning framgår att det kan finnas
vissa systematiska skillnader mellan kontrollinfinitiver med och utan at. En
sådan sak är ordföljden, där noll-infinitiver utmärker sig genom att oftare
uppvisa OV-ordföljd än vad at-infinitiverna gör (Falk 2010b:100). Denna
tendens är ännu tydligare i föreliggande undersökning, som bygger på ett
större material än Falks undersökning och som inkluderar fler texter. Det är i
mitt material betydligt vanligare att noll-infinitiver har preverbala objekt än
att at-infinitiver har det. Förhållandet kan illustreras med figur 7.2 nedan där
andelen preverbala objekt i at-infinitiver respektive noll-infinitiver jämförs.
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Andel preverbal placering av objekt i det historiska materialets kontrollinfinitiver med och utan at.

Vi ser alltså tydligt hur den preverbala objektsplaceringen kvarstår i nollinfinitiver mycket längre än vad den gör i at-infinitiver. Det är egentligen
först i äldre nysvenska som andelen postverbala objekt närmar sig varandra i
de båda typerna.
Jämförelser av det slag som presenterats för objekt är inte på samma sätt
möjligt för andra typer av led eftersom antalet belägg i många fall är så litet
att det inte blir meningsfullt att räkna andelar. Generellt tycks dock mönstret
för objekten stämma också för andra typer av led. För adverbfraser verkar
det normala vara att dessa placeras preverbalt i fornsvenska noll-infinitiver
medan detta är mer ovanligt i at-infinitiver. Förhållandet kan illustreras med
exempel på hur samma adverbfras i samma text placeras preverbalt i nollinfinitiver, men postverbalt i at-infinitiver, se (7.28)–(7.30) nedan. Detta
tycks vara en generell tendens i mitt fornsvenska material
(7.28)

Cyrus widhir thok sidhan. at ysaias war aff iudha slækt oc at iuda
gudh haffde honom landin oc rikin giffwit. oc før thy gaff han
iudhom frælse oc hem loff til sith eghit land. oc at wpbyggia atir
iherusalem Oc læt cyrus scriffwa breff oc læsa oc lysa. at himbla
gudh gaff honom all rikin oc at han ær iuda gudh Oc manade iudha
innan breffueno atir fara til iherusalem (MB 1b 17)

(7.29)

En Riddarscaps man war j them sama landum hawande gudhlika
hustru Hon födde son ok lärdhe han hwarn dagh läsa aue maria.
Smaswenin wandis til at läsa aue maria. ok wilde for engin thing
lata. at läsa hwarn dagh at minzsto ena aue maria. (Jär 61)
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(7.30)

a. Hälghe fädhir ransakatho al thessen thing. Oc funno got vara at
fasta daghlika oc äta litit. at mannin skuli daghlika hungra.
(HML 228)
b. Thy at got är daghlica äta litit. (HML 265)

De första två exemplen visar att växlingen mellan olika placering sker även
när kontrollinfinitiverna finns mycket nära varandra i texten. De två exemplen i (7.30) visar på samma växling, men exemplen är från olika delar av
samma text. Däremot är kontexten densamma och infinitivfraserna har
samma funktion. Detta talar för att det verkligen föreligger en skillnad mellan at-infinitiver och noll-infinitiver när det gäller placering av adverbfraser.
Vi kan konstatera att det lilla material av negerade kontrollinfinitiver som
jag har kunnat belägga inte leder till samma slutsatser eftersom negationer
och andra satsadverbial alltid placeras preverbalt i mitt material, i såväl atinfinitiver som noll-infinitiver.

7.4 Något om ordföljden i til-styrda kontrollinfinitiver
I avsnitt 6.4 ovan redogjorde jag för prepositionsstyrda infinitivfraser i
materialet. Undersökningen visar bl.a. att sådana blir mycket vanliga under
äldre nysvensk tid. Det rör sig framför allt om til-styrda at-infinitiver, men
också til-styrda noll-infinitiver förekommer, särskilt i 1700-talsmaterialet.
Eftersom man ibland brukar anta att til börjar uppfattas som (en del av) ett
infinitivmärke i äldre svenska är det intressant om det med ordföljdens hjälp
går att finna belägg på att til och at uppfattas som en syntaktisk enhet. Sådana belägg skulle då kunna utgöras av objekt som placerats framför til; om
led som hör till infinitivfrasen flyttar till en position framför til bör det kunna
indikera att til faktiskt hör till infinitivfrasen och inte utgör huvud i en prepositionsfras med at-infinitiven som komplement. Omvänt kan led mellan til
och at tyda på att dessa ord inte hör samman. Led mellan til och en nollinfinitiv blir däremot mer svårtolkade, eftersom til kan uppfattas som ett
infinitivmärke. Jag har därför särskilt undersökt til-styrda at-infinitiver och
redovisar nedan ordföljden i dessa med utgångspunkt i led som placerats
framför til och led som placerats mellan til och (at-)infinitiven. Observera att
dessa belägg också ingår i den mer omfattande kartläggning som jag redogjort för i avsnitt 7.1 och 7.2.
(För de til-styrda noll-infinitiverna kan jag konstatera två belägg på medialt placerade led, dvs. led som placerats mellan til och infinitiven. Det rör sig
om två negationer i infinitiver utan at från 1700-talet; exemplen återges i
(7.18) ovan.)
Vad de til-styrda at-infinitiverna beträffar rör det sig totalt om 18 belägg
med preverbal bestämningar, vilka fördelar sig över fyra av undersökningens
åtta perioder. Jämför sammanställning i tabell 7.9.
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Tabell 7.9 Preverbala led i til-styrda at-infinitiver.
x–til–at-inf.
til–x–at-inf.

Yfsv II

Änsv I

1
1

8
2

Änsv II Drama I
4
1

1
0

Totalt
14
4

Ledföljder av detta slag är alltså tämligen ovanliga i materialet. Vanligast
förefaller den att vara i tidig äldre nysvenska, varifrån 10 av de 18 beläggen
har påträffats. Några exempel återges i (7.31) och (7.32), där placeringen av
bestämningsleden före respektive efter til preciseras.
(7.31)

a. saa at wij skulom jcke ko[m]me j danske mä[n]ne. wooldh.
longlige. til at blyffuä (Sigge 69)
b. Kongen hade well haft siäll sin tiänere till ath sende (Vasa 9)
c. han täkes af sin faderliga wilia migh til at påläga, at iag altidh
måte kuna läta migh nöÿa mädh hans wilia, som i alting är then
bästa (Horn 3)
d. Så skal jag då wäl hitta uppå Råd at få dig det til at tro
(1a, Tartuffe)

(7.32)

a. Huru hon gudliga lukkadhe sin brudgumma til æuerdeligan
jomfrudoms renlek at holda (Budde 193)
b. at han dhå med rådh, godz, lijff och macht (effter som han och
täss plictig var) vilde hielpe till sådant att affvärie och förtage
(Ludvig 4)
c. på dätt iagh efter min skijldigheet må få orsack till thett minsta
att wpwackta henne wthi min frånwarelse med mina bref
(Ekeblad 89)

När ett objekt eller adverbial placeras framför til, som i (7.31), tyder detta på
att prepositionen har en funktion inom infinitivfrasen, och då möjligen annat
än som preposition. I sådana exempel som (7.32) är det däremot möjligt att
betrakta til som en preposition som tar at-infinitiven (med initialt placerade
led) som komplement. Vi kan notera att typen (7.31) är som vanligast när tilstyrd at-infinitiv kraftigt ökar i frekvens (jfr avsnitt 6.4 ovan).

7.5 Infinitivmärkets syntaktiska status och position
Cecilia Falk (2010b) argumenterar för att infinitivmärket i fornsvenska var
en proklitisk partikel. Som stöd för denna analys anför hon framför allt den
omständigheten att det i hennes material är mycket ovanligt med medialt
placerade led. Med undantag för ett fåtal belägg från två äldre fornsvenska
texter kan hon inte belägga ledföljdsmönstret förrän sekelskiftet 1500. Det
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innebär således att mediala led helt saknas i hennes yngre fornsvenska
material. I min undersökning har jag kunnat belägga betydligt fler fornsvenska at-infinitiver med led placerade mellan at och infinitiven. Totalt rör
det sig om 26 exempel (jfr tabell 7.4 ovan), varav åtta kommer från tidig
yngre fornsvenska. Även om fenomenet förefaller betydligt ovanligare än i
nusvenska, är beläggen så många att infinitivmärkets proklitiska status kan
behöva omprövas.32 Vi kan åtminstone slå fast att mediala led var möjliga,
om än inte fullt så vanliga som i nusvenska.
För Falk (2010b) har infinitivmärkets proklitiska förhållande till infinitiven också betydelse för hennes analys av objektets placering. Vid en jämförelse mellan objektsplaceringen i kontroll- och hjälpverbsinfinitiver kan Falk
konstatera att möjligheterna till preverbala objekt begränsas betydligt snabbbare i at-infinitiver än i hjälpverbsinfinitiver (och, som vi sett, även i förhållande till kontrollinfinitiver utan infinitivmärke). Falk analyserar detta så att
infinitivmärket i sen äldre fornsvenska har två funktioner, dels som proklitikon och dels som obligatorisk inledare av infinitivfraserna. Det innebär att
infinitivmärket måste flytta från verbfrasen till kontrollinfinitivens spets. I
egenskap av proklitikon drar at med sig infinitiven i denna flytt. Längre fram
upphör infinitivmärket att vara proklitiskt, och at står då ensamt kvar i spetsen. Man kan schematiskt sammanfatta Falks analys som tablå 7.1 nedan.
Tablå 7.1

Summering av Falks (2010b) analys.

1200-tal
1300-tal
1500-tal

objekt
(objekt)

at + V
at

at + V
at + V
V

objekt
(objekt)
objekt

I Falks material av at-infinitiver från 1200-talet (och tidigt 1300-tal) är det
mycket vanligt att objekt föregår såväl infinitivmärke som infinitiv. Falk
analyserar at som en proklitisk infinitivmarkör i verbfrasen. När verbet flyttar till en preverbal position passerar det därför både at och infinitiv. Under
1300-talet fortsätter objekt att flytta till denna verbfrasexterna position, men
flytten maskeras av att komplexet at + infinitiv flyttat till infinitivfrasens
spets när at tolkas som subjunktion. I det sista stadiet, slutligen, upphör at att
klitisera på infinitiven och verbet kvarstår därför i verbfrasen. Vid denna tid
har objektflytt i princip upphört.
Falks analys av infinitivmärkets status ger en elegant lösning på ett annars
ganska oväntat problem. Som framkommit upplever jag dock att det finns
anledning att se över analysen av infinitivmärket som proklitiskt, och det av
flera anledningar. Först och främst vill jag framhålla att min undersökning
visar att medialt placerade led ändå förekommer i fornsvenska, och i vissa av
de undersökta texterna är detta till och med ganska vanligt. Ett annat skäl till
32

I Parole-undersökningen återfanns 47 att-infinitiver med mediala led, motsvarande 5 % av
de excerperade att-infinitiverna. Se vidare tabell 4.7.
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att ompröva den analys som Falk föreslår är att hon tvingas räkna med avgrammatikalisering (även om Falk själv inte använder termen) när en proklitisk partikel blir till ett fritt ord. Avgrammatikalisering är ett omdiskuterat
ämne och det är inte alla forskare som ens vill erkänna fenomenets existens
(jfr dock Norde 2009). Även om jag här inte vill ta ställning i den frågan, ska
jag visa att vi inte behöver räkna med någon form av avgrammatikalisering
för att redogöra för den empiriska situationen som här diskuteras. Som ett
sista argument mot den proklitiska statusen vill jag framhålla att det knappast alls förekommer sammanskrivning av infinitivmärke och infinitiv, något
som möjligen vore förväntat om infinitivmärket hade sådan status. Sammanskrivning förekommer endast i Didrik av Bern (Did, där det i stickprovet
förekommer i 20 av de totalt 68 at-infinitiverna), se exemplet i (7.33). I övriga texter förekommer inte sammanskrivning.
(7.33)

mik tyckte langt wara at ga hwar dag atkraffwia matt aff konungens stekara hwss (Did 98)

I tidigmoderna norska texter från 1400-talet och framåt förekommer att infinitivmärket sammanskrivs med infinitiven (jfr Faarlund 2007:71), och vi kan
här notera att sagan om Didrik av Bern är en översättning från just norskan.
Istället för att avfärda Falks (2010b) analys och föreslå en ny vill jag
komplettera den genom att anta att infinitivmärket i tidig äldre fornsvenska,
då Falk menar att at är ett verbfraselement (jfr tablå 7.1 nedan), hade fakultativ status som proklitikon. Det innebär att infinitivmärket både uppfattades
som proklitiskt och som ett fritt ord. Eftersom at befinner sig långt ner i
strukturen, troligen i verbfrasen som Falk (2010b) föreslår, går det inte att på
ytan se huruvida at är proklitiskt eller ett fritt ord (särskilt inte som at inte
skrivs samman med verbet). När at börjar flytta till satsens spets sker detta
såväl med som utan infinitiven, vilket resulterar i olika ledföljdsmönster.
Som vi sett förekommer det att objekt placeras medialt, vilket alltså stödjer
denna analys. Ytterligare exempel på detta förhållande finns i (7.34) nedan.
Jag vill därför se det som två samtidigt konkurrerande system: ett där infinitivmärket är proklitiskt och ett där det inte är proklitiskt.
(7.34)

a. badhe äru the godhe riddara oc ospare til at dödh thola
(KM 269)
b. ok gik til at messo høøræ (Budde 228)
c. sade the sigh ingen befalningh haffue vdaff Drötningen sig att
inlathe medh oß vdi nogen handell, icke heller till att någre
Conditioner förregiffue (Gyllen 125)

Fördelarna med att utgå från att infinitivmärkets proklitiska status var fakultativ är flera. En viktig vinst är att vi inte behöver räkna med avgrammatikalisering då en proklitisk partikel omtolkas till en infinit subjunktion. Ef162

tersom det har diskuterats huruvida detta fenomen ens förekommer, ser jag
det som en vinst att kunna förklara infinitivmärkets historiska utveckling på
annat sätt. Istället ser vi i svenska hur infinitivmärket kan ta två olika vägar.
Vi kan observera två parallella system i konkurrens med varandra. Processen
tycks ha paralleller i danskan, där resultatet istället blev att infinitivmärket
kvarblev i verbfrasen. Från 1500-talet tycks det dock finnas ganska gott om
belägg på medialt placerade adverbial, vilket tyder på att det även i danskan
funnits tendenser till variation (jfr Christensen 2007:151). Även i norskan
förändras infinitivmärkets status (se Faarlund 2005, som dock räknar med
avgrammatikalisering). En annan vinst är såklart att vi på detta sätt kan förklara förekomsten av medialt placerade led under perioder då infinitivmärket
med Falks analys bör ha varit proklitiskt, t.ex. i tidig äldre fornsvenska. Med
infinitivmärket som fakultativt proklitiskt kan det flytta såväl ensamt som
tillsammans med infinitiven till frasens spets.
Den omständigheten att adverbiella bestämningar ofta placeras postverbalt i at-infinitiver, men preverbalt i noll-infinitiver är ett argument för att
komplexet at + infinitiv faktiskt flyttar till en strukturellt högre position. En
liknande flytt sker aldrig i noll-infinitiver, därav följer också det faktum att
OV-ledföljd är betydligt vanligare i fornsvenska kontrollinfinitiver utan at än
i sådana med at.
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8 Infinitivkomplement kontra
bisatskomplement

I detta kapitel jämförs kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver med bisatser
beträffande distribution och inre egenskaper i äldre tid. Syftet är att undersöka hur förhållandet mellan satsekvivalenta infinitivfraser och bisatser ser
ut i äldre svenska och hur denna relation har förändrats genom svenskans
historia. Nexusinfinitiverna har härvid undersökts enbart beträffande fornsvenska förhållanden, medan kontrollinfinitiver också undersökts i det nysvenska materialet.
I kapitel 5 föreslog jag att kontrollinfinitiver ska analyseras som en egen
infinit satstyp, medan nexusinfinitiver istället ska betraktas som reducerade
finita satser. Ett av argumenten för denna analys var att nexusinfinitiver, till
skillnad från kontrollinfinitiver, alltid tycks svara mot en finit sats. Ett annat
argument hämtades från infinitivfrasernas inre egenskaper. Vissa satstypiska
led, såsom modala satsadverbial och vissa hjälpverb, kommer i nusvenska
lättare till användning i nexusinfinitiver än i kontrollinfinitiver.
Som vi ska se i detta kapitel är skillnaderna i distribution mellan kontrolloch nexusinfinitiver ungefär densamma i historisk tid, men med avseende på
de inre egenskaperna var skillnaderna ännu större i äldre svenska. Nexusinfinitiverna visar sig ganska lika sedan fornsvensk tid, men kontrollinfinitiverna tycks ha blivit mer lika bisatser med tiden.

8.1 Distribution i förhållande till bisatser
En avgörande skillnad mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver är att
de senare alltid är verbkomplement, medan de förra också har andra funktioner. Det är dock, vilket vi sett i kapitel 6, mycket vanligt att kontrollinfinitiver utgör verbkomplement. I mitt material har jag sammanlagt 1 616 verbstyrda kontrollinfinitiver (jfr avsnitt 6.2 ovan).
I det här avsnittet ligger fokus på de verbstyrda infinitivkomplementens
distribution, närmare bestämt i vilken utsträckning infinitivkomplementen
används i kontexter där även bisatskomplement kunde komma i fråga. Som
vi ska se överlappar kontrollinfinitivernas användning bara delvis med bisatsernas, medan nexusinfinitiver generellt tycks utbytbara mot bisatser. För att
utröna vilka av de styrande predikaten som tar bisatsformade komplement
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har jag framför allt utnyttjat Söderwalls ordbok, men även gjort sökningar
direkt i dem av materialets texter som finns tillgängliga via Fornsvenska
textbanken. Eftersom jag endast excerperat nexusinfinitiver i det fornsvenska
materialet, fokuserar jag i framställningen nedan på denna period.
Kartläggningen av verb som tar såväl infinitivkomplement som bisatskomplement leder också till vissa iakttagelser om modusbruket i bisatserna.
Det visar sig att många av bisatserna som återfinns i samma kontexter som
infinitivfraserna har modus konjunktiv eller konstrueras med modalverb. Jag
har därför sökt koppla mina resultat till en tidigare undersökning om konjunktiv i fornsvenska bisatser (Nordström 2011).

8.1.1 Kontrollinfinitiv kontra bisats
Det är mycket vanligt att de excerperade kontrollinfinitiverna utgör komplement till verb. I det fornsvenska materialet rör det sig om totalt 710 verbstyrda kontrollinfinitiver av vilka 376 utgörs av noll-infinitiver. De styrande
verben kan delas upp efter sin semantik i olika grupper. Jag urskiljer här,
som i kapitel 6, tre övergripande grupper och jag skiljer mellan modala,
aspektuella och övriga kontrollverb, se (8.1) för de modala och (8.2) för de
aspektuella verben i materialet. Eftersom dessa aldrig tar bisatskomplement
har de uteslutits ur undersökningen.
(8.1)

modala verb: begära, behöva, böra, formagha ’förmå’, glöma, lära
’lär, torde’, mena, orka, þora ’töras, våga’, þorva ’tarva, behöva’,
unna, vagha ’våga’, veta.

(8.2)

aspektuella verb: aflata (lata af) ’upphöra med’, begynna, bruka,
byria ’börja’, fortsätta, hota ’vara nära att’, råka, taka (til) ’börja’.
tilbyria ’börja’.

När de modala och aspektuella verben uteslutits återstår 115 verb i det fornsvenska materialet som tar kontrollinfinitiver som komplement. Jfr sammanställning i tabell 8.1.
Tabell 8.1 Verbstyrda kontrollinfinitiver i det fornsvenska materialet.
Antal belägg
Antal verb

Äfsv I

Äfsv II

Yfsv I

Yfsv II

Totalt

37
16

86
43

160
61

182
74

465
115

De 115 verben kan delas in i två övergripande grupper: sådana som också tar
bisatskomplement och sådana som inte gör det. Av de 115 verben konstrueras 37 också med bisatskomplement. I många av dessa fall kan man konstatera att kontrollinfinitiven konkurrerar med bisatser, dvs. att infinitivfras och
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bisats kan användas för att uttrycka samma sak, men det föreligger alltså inte
någon generell möjlighet att ersätta en bisats med en kontrollinfinitiv. Några
exempel på kontexter där detta ändå låter sig göras återges i (8.3)–(8.5) nedan.
(8.3)

a. En wälborin iomfru lowadhe at göma iomfrudom (Jär 52)
b. om hon lofuer ath hon vil thet haldha (Vkr 63, efter Söderwall)

(8.4)

a. Hans forman rädh honom at sta än i ödhkninne fyritighi dagha
oc fasta oc ärwodha (HML 278)
b. radhir iak biscopenom at han vmuände sik
(Bir 1 72, efter Söderwall)

(8.5)

a. Ok thy manar the helgha script oss at lowa gudh (MP 1 10)
b. at mana the danska men at konungen holle then dechtingen än
(Rk 2 2160, efter Söderwall)

Vi kan notera att samtliga bisatskomplement ovan ger uttryck för någon
slags modalitet; i (8.3b) signaleras den genom ett modalt hjälpverb, i (8.4b)
och (8.5b) genom att det finita verbet står i konjunktiv. Detta är vanligt. När
jag har gjort sökningar på de verb som tar bisatskomplement har jag funnit
att de allra flesta bisatser signalerar denna typ av modalitet. I den mån kontrollinfinitiver används i förbindelse med verb som också tar finita komplement tycks de uttrycka någon form av orealiserad aktion.
Som jag har nämnt vid flera tillfällen tidigare har at-infinitiven sitt ursprung som en prepositionsfras som över tid övergått till att uttrycka en final,
avsiktsangivande betydelse. Eftersom en final betydelse uttrycker målet för
en handling, kan man betrakta infinitivens aktion också i denna typ av infinitivfraser som orealiserad. Man kan även notera att det finita verbet i finala
bisatser normalt står i konjunktiv eller, som i exemplen ovan, rymmer en
omskrivning med modalt hjälpverb (Wessén 1965:287). Vid sidan av atinfinitiver konstrueras dessa verb (dvs. sådana som samförekommer med
finala infinitiver) också med prepositionsfraser (oftast til-fraser). Från början
har dessa uttryckt målet för rörelsen, efter hand även mål i mera överförd
bemärkelse (jfr Los 2005). Vi kan t.ex. notera att två av verben som exemplifieras ovan, nämligen raþa och mana, också konstrueras med prepositionsfrasformade komplement. Se (8.6) för exempel.
(8.6)
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a. opuäkte ok rädh andra til tholik thing
(Birg 3:99, efter Söderwall)
b. manadhe han alla til bätringh
(Pa 7, efter Söderwall; jfr äv. uppslagsordet tilmana)

Denna omständighet gör att det är intressant att undersöka i vilken utsträckning verben i min undersökning tar til-fraser som komplement. Jag har därför, återigen, kontrollerat för vart och ett av de 115 verben om de i Söderwalls ordbok exemplifieras i förbindelse med til-fraser. Liksom tidigare har
jag även gjort kompletterande sökningar i materialets texter, inte minst då
ordboksartiklarna varit kortfattade. Resultatet från denna genomgång ger vid
handen att 39 av verben förekommer med til-fraser. Av dessa konstrueras
totalt åtta även med bisatskomplement (jfr (8.6) ovan). Några exempel återges i (8.7)–(8.10).
(8.7)

a. han kuskaþo frændar at giptas æpte faþor ok moþor døþa
(Bur 26)
b. skal thu ey kwska them til gisla (MB 1a 339, efter Söderwall)

(8.8)

a. Ok thy nödhga dröffwilsin os at nalkas gudhi (Stim 4)
b. nödha apollinarem til offer mz pinum (Bil 327, efter Söderwall)

(8.9)

a. oc sidhan dirffwas the at tala widhir han (MB 1b 194)
b. än i dyrfwins til tholkit optarmeer (Greg 262, efter Söderwall)

(8.10)

a. O min käre herra, om thu hauer omsorgh om mina helso, oc
girnas thu offra mik gudhi oc frälsa mina siäl, (Barl 76)
b. swa som hiortin girnas til vatu källona
(Bona 113, efter Söderwall)

Man kan notera att samtliga kausativa verb (se (8.7) och (8.8) ovan) tar tilfraser som komplement, och det är här möjligt att betrakta denna prepositionsfras som ett uttryck för någon form av mål för den överordnade verbaktionen.
Kartläggningen av hur många av de 115 verben som tar bisats- och/eller
til-fras-komplement sammanfattas i tabell 8.2.
Tabell 8.2 De undersökta verbens konstruktionsram.
+ til-fras
– til-fras
Totalt

+ bisats
8
29
37

– bisats
31
47
78

Totalt
39
76
115

Av tabell 8.2 framgår att det totalt är 37 verb som i tillägg till infinitivkomplement också tar bisatskomplement och 39 som tar prepositionsfraser (tilfraser). Åtta verb tar både prepositionsfraser och bisatser varför det totalt rör
sig om 68 av de 115 verben som tar såväl infinitivfras som bisats eller prepositionsfras som komplement. 47 verb tar följaktligen vare sig bisats eller
prepositionsfras vid sidan av infinitivfraser som komplement. Vissa av dessa
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verb påminner om hjälpverb så till vida att infinitivfrasen tycks vara den
enda bundna bestämning som verbet tar (t.ex. akta ’tänka, ämna’, formagha
’förmå’, synia ’vägra’), medan andra också tar nominalfarsformade komplement (t.ex. forlata ’underlåta’).
Kartläggningen ovan visar att verbstyrda kontrollinfinitiver visserligen
uppträder i kontexter där också bisatser förekommer, men att kontrollinfinitiven oftare styrs av andra typer av verb, som inte tar bisatsformade komplement. Dessa verb är av två slag. Det rör sig dels om sådana som i princip
uteslutande tar infinitivfraser som komplement och dels om sådana som även
tar til-inledda prepositionsfraser. En verbgrupp som tydligt skiljer ut sig
härvid är de kausativa verben som normalt konstrueras antingen med
nominalfras + infinitivfras eller nominalfras + til-fras. Infinitivfrasen och
prepositionsfrasen kan sägas beteckna målet för den överordnade verbaktionen.
Modala och aspektuella verb tar normalt sett inte bisatsformade komplement, och många av dem tar heller inte prepositionsfraser. Istället är det vanligt att infinitivfrasen är verbets enda möjliga komplement. För övriga verb
gäller att en ganska stor del av verben, men långt ifrån alla, tar bisatsformade
komplement. Det tycks alltså inte vara så att kontrollinfinitiver primärt fungerar som en ersättning för nominala bisatser. Detta är möjligen en av kontrollinfinitivens funktioner, men knappast dess primära.

8.1.2 Nexusinfinitiv kontra bisats
Jag har analyserat totalt 28 verb (med sammanlagt 425 belägg) som tar
nexusinfinitiver som komplement i mitt material. Jag har då inte inkluderat
låta i undersökningen och heller inte bedja, som analyseras som ett kontrollverb.33 Infinitivkomplementen utgörs i regel av en noll-infinitiv även om
något enstaka exempel med infinitivmärke också återfinns (jfr också kapitel
10). Verben är ganska få till antalet i tidig äldre fornsvenska (totalt 6 stycken), men ökar kraftigt i senare perioder (13 verb i sen äldre fornsvenska och
16 respektive 21 verb i yngre fornsvenska). Att antalet verb är få i tidig äldre
fornsvenska beror möjligen på genren, dvs. att endast en viss typ av verb
kommer till användning i lagtexter medan prosatexter av annan karaktär har
behov av flera typer av konstruktioner. En sammanställning över det excerperade materialet återfinns i tabell 8.3 nedan.

33

I andra framställningar ses bedja som ett verb som tar nexusinfinitiver som komplement.
Detta är en i mina ögon mindre tillfredsställande lösning, inte minst eftersom infinitivmärke
kan användas i förbindelse med infinitivkomplement till bedja i nusvenska (och även i äldre
svenska).
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Tabell 8.3 Nexusinfinitiver i det fornsvenska materialet.
Äfsv I
Antal verb
Antal belägg

6
89

Äfsv II
13
66

Yfsv I

Yfsv II

Totalt

16
143

21
127

28
425

De verb som tar nexusinfinitiver som komplement kan delas upp i semantiska grupper. För nusvenska förhållanden räknar SAG med att konstruktionen objekt + nexusinfinitiv förekommer efter verb som anger omedelbar perception (t.ex. se, höra, känna), i varierande omfattning efter verb som anger
påstående eller åsikt (t.ex. erkänna, medge; anta, tro) samt efter verbet låta.
Bruket av nexusinfinitiv i äldre svenska förhållanden har undersökts av
Grimberg (1905) och Alving (1918; jfr också Platzack 1986b som bygger på
Alvings empiriska resultat). Grimberg undersöker endast förhållanden i äldre
fornsvenska lagtexter samt i Konungastyrelsen och Erikskrönikan. Han redovisar noggrant de belägg på konstruktionen som han finner, men gör inte
någon semantisk indelning av de olika predikaten. En sådan indelning gör
dock Alving (1918:6, 11) som slår fast att ”ackusativ med infinitiv” förekommer efter förnimmandets, tänkandets, yttrandets och viljandets verb.
Som exempel på tänkandets och yttrandets verb anför Alving (1918:11)
kalla, sighia, vitna, vita (bevisa’), sväria, hughsa (’minnas’), vänta och vita
(’veta’). Han presenterar däremot inte någon fullständig lista på predikat som
ingår i undersökningen.
Medelnorska nexusinfinitiver (omfattande perioden 1350–1500) har nyligen undersökts av Endre Mørck (2015, 2016). I hans undersökning, som
bygger på 1 114 nexusinfinitiver, fördelar sig beläggen över fyra överordnade verbgrupper: förnimmelseverb (sanseverb), påståendeverb (utsagnsverb), viljeverb och tankeverb, samt láta som får representera en egen grupp
(Mørck 2015:50–56). Verben som ingår i min undersökning faller till största
delen inom den uppdelning som Mørck redogör för, med den avvikelsen att
jag inte analyserat komplement till viljeverb (vilka i Mørcks undersökning
utgörs av verb i betydelsen ’vilja’ och ’bedja’) som nexusinfinitiver. Jag
identifierar perceptionsverb, påstående- och yttrandeverb och kognitionsverb
som styrande nexusinfinitiv i fornsvenska. Därtill har jag också en mindre
grupp med övriga predikat som faller utanför detta system. Under anföringsverb faller här dels sådana verb som anger yttrande eller påstående, dels
sådana verb som förmedlar en åsikt. En sammanställning återfinns i (8.11)–
(8.14) nedan.
(8.11)

perceptionsverb: höra, sea, skoþa ’skåda, se’.

(8.12)

anföringsverb: bevisa ’visa’, kalla ’säga’, lova, neka, ropa, sighia,
sväria, vidhirganga ’tillkännage’.
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(8.13)

kognitionsverb: finna, forstanda, hughsa, kännas viþer ’förstå,
inse’, mena, räkna, synas, þykkia, þänkia, troa, trösta, undirstanda, vita, vänta.

(8.14)

övriga verb: pröva, skriva, venga ’jämra, klaga’.

Det som är intressant för mina syften här är egentligen inte uppdelningen i
olika semantiska grupper. Den viktigaste distinktionen är den mellan perceptionsverb å ena sidan och övriga verb å andra sidan. En anledning till att
typerna ska särhållas är att nexusinfinitiver efter perceptionsverb kan skilja
sig från nexusinfinitiver efter andra verb. Den förra typen saknar infinitivmärke i t.ex. engelskan, medan anföringsverben i samma språk alltid tar
nexusinfinitiver med to, jfr (8.15a–b). Det förhåller sig också så att perceptionsverb förekommer med nexusinfinitiver över hela det germanska språkområdet, medan övriga verb bara i vissa germanska språk konstrueras med
nexusinfinitiv.
(8.15)

a. John saw/heard her (*to) hit Fred.
b. John considers her *(to) be a genious.

Om vi så ser till de verb som här definierats som anförings-, kognitions- och
övriga verb kan vi konstatera att detta är verb som normalt också konstrueras
med bisatser. Jag har för varje verb kontrollerat huruvida det i Söderwalls
ordbok finns belägg för att det tar bisatsformat komplement. Liksom tidigare
har jag även gjort kompletterande sökningar med utgångspunkt i Fornsvenska textbankens digitaliserade texter. Resultatet av denna genomgång
visar att samtliga verb verkligen gör det. Detta förhållande tyder på att
nexusinfinitiverna direkt konkurrerar med bisatser i fornsvenska. Skillnaden
gentemot kontrollinfinitiverna är med andra ord stor i detta avseende. Vid en
närmare genomgång av de enskilda beläggen förefaller det heller inte osannolikt att dessa nexusinfinitiver skulle kunna omformuleras med bisatser.
Några exempel från materialet återges i (8.16)–(8.17) nedan.
(8.16)
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a. allir sighiæ þæn man döþæn wæræ (UL MH 12:7)
’alla säger att han är död’
b. han beffwiste sigh wara en godhan sw[ärikes man …]
(Måns 312)
c. Ok honom tikkie got wara (KS 28)
d. Somlige herrer ok prelati (…) clagadhe ok vengadhe sik hafua
mist theres øghnæ lyws (Budde 225)

(8.17)

a. säghur […] then wise aristotelse, at mannen är samwistelikt
diur (KS 5, efter Söderwall)
b. ville han hänne beuisa at han var äkke pliktoghir at lydha
hänne i thy (Bo 61, efter Söderwall)
c. tha thotte kononne at thz waare got (MB 1a 160, efter Söderwall)
d. tha greth siälen sarlika och wengadhe sik, at hon war födh, at
hon skulde komma til the bro (Pa (Tung) 31, efter Söderwall)

Undersökningen visar alltså att de verb som tar nexusinfinitiver som komplement också tar bisatskomplement. Nexusinfinitiverna i materialet förefaller därtill vara av sådant slag att de utan problem skulle gå att omformulera
med nominala bisatser.

8.1.3 Infinitivkomplement och konjunktivbisatser
Som nämnts ovan i förbindelse med verb som tar bisatskomplement vid sidan av kontrollinfinitiver är det vanligt att den underordnade verbaktionen
har karaktär av en icke-realiserad aktion. Detta visar sig t.ex. genom att det
finita verbet i bisatserna står i konjunktiv eller rymmer en omskrivning med
modalt hjälpverb. Detta gäller för övrigt också finala bisatser. I en undersökning av forn- och medelengelska kontrollinfinitiver med infinitivmärke föreslår Los (2005) att to-infinitiverna i engelska sprider sig från finala konstruktioner till s.k. mål-kontexter, där det infinita verbet ger uttryck för målet
med en överordnad aktion. Los visar att de engelska to-infinitiverna över tid
tycks ersätta konjunktivbisatser i förbindelse med vissa typer av verb.
Utan att ha möjlighet att på samma noggranna sätt som Los redogöra för
enskilda verbs argumentstruktur och hur frekvensfördelningen mellan bisatser och kontrollinfinitiver förändrats över tid vill jag ändå lite närmare undersöka förhållandet mellan konjunktivbisatser och infinitivkomplement.34
Jackie Nordström (2011) undersöker det fornsvenska bruket av konjunktiv i
förbindelse med s.k. icke-faktiva predikat, dvs. sådana som ger uttryck för
åsikt, tro och rädsla, se (8.18).
(8.18)

(be)frukta, formodha, iäva, mena, (o)mögheliker, ovis, räþas, synas, tea, (van)troa, (van)trösta, tväka, tvifla, þykkia, þänkia, vana,
vanhopa, vänta.

34

Det är för övrigt inte säkert att en sådan undersökning låter sig göras för fornsvenska förhållanden. Förutom att det fornsvenska textbeståndet är betydligt mer begränsat än det fornoch medelengelska, hänför sig de förändringar som Los refererar till övergången mellan fornoch medelengelskan, dvs. 1000- och 1100-talet. Om förändringen är lika tidig i svenskan går
den inte att belägga, eftersom texter som tillkommit före 1200-talet helt enkelt saknas.
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Nordströms undersökning visar att konjunktiv var vanligt förekommande i
bisatskomplementen från äldre fornsvenska, men att andelen kraftigt minskar
(till förmån för indikativ) under yngre fornsvenska. Mot slutet av den fornsvenska perioden har konjunktiven nästan helt försvunnit (Nordström
2011:185).
Det är i detta sammanhang värt att notera att det stora flertalet av de predikat som Nordström undersöker, och som alltså typiskt tar konjunktivbisatser i äldre fornsvenska, snarare används i förbindelse med nexusinfinitiv än
med kontrollinfinitiv. Jfr exemplen i (8.19)–(8.22), där bisatserna dock står i
indikativ.
(8.19)

a. the wildo ey tro at han war sandir gudz son (MB 1b 345)
b. hon trodhe alt wara wist oc sant (Tröst 102)

(8.20)

a. Tänkte troya konwngh laomedonta ath the kompne waro for
then skull (Troja 5)
b. Troyaner tänkto honom wara dödan (Troja 110)

(8.21)

a. Jak wenter at thz war diæfwllin (Tröst 201)
b. oc wente hona wara sina hustru (Tröst 289)

(8.22)

a. när i try aar syntes hänne, at hälga kors beläte äptherfölgdhe
henne oppa alla sidhor (Link 478)
b. Wndherstwndom syntes henne i andelike syn haffua sin brudhgomma ihesum i sinom fampne (Link 427)

Denna korta jämförelse visar att nexusinfinitiver snarare än kontrollinfinitiver används i kontexter typiska för konjunktivbisatser i fornsvenska. En
möjlig konsekvens givet resultatet av Nordströms undersökning vore att den
minskande andelen konjunktivbisatser samförekommer med ett ökat bruk av
nexusinfinitiver. Jag utreder dock inte detta förhållande närmare här.

8.1.4 Slutsatser
Både kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver uppträder i konkurrens med
bisatser i äldre svenska, men det är enbart nexusinfinitiverna som så gott
som alltid direkt svarar mot en bisats. I de fall infinitivkomplementet svarar
mot en bisats är det vanligt att denna står i modus konjunktiv eller rymmer
en omskrivning med ett modalt hjälpverb. Många av de verb som styr nexusinfinitiver är också sådana som typiskt förknippas med konjunktivbisatser.
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8.2 Satstypiska egenskaper
Nusvenska kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver kännetecknas av vissa
inre egenskaper som kan betecknas som satstypiska, nämligen att de kan
modifieras av negationer och andra satsadverbial samt uttrycka vissa grammatiska betydelser med hjälpverb. Som vi sett i kapitel 4 tycks det finnas
vissa skillnader mellan nexusinfinitiver och kontrollinfinitiver när det gäller
vilka typer av hjälpverb och satsadverbial som är möjliga. I nexusinfinitiver
verkar fler slags satsadverbial och hjälpverb vara möjliga än i kontrollinfinitiver.
Också i fornsvenska tycks det föreligga skillnader mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver, men också mellan kontrollinfinitiver med och utan
at (Falk 2010b). Såväl hjälpverb som negationer och satsadverbial var ovanliga i Falks material av kontrollinfinitiver med infinitivmärke, men var något
vanligare i kontrollinfinitiver utan at. Först i texter tillkomna runt sekelskiftet 1500 finner Falk tecken som tyder på att hjälpverb och satsadverbial börjar bli vanligare också i kontrollinfinitiver (med at). Falk visar också att det
finns en skillnad mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver35 eftersom
hjälpverb är vanligt förekommande i dessa. I (8.23) ges exempel på nexusinfinitiver från Falk (2010b:41).
(8.23)

a. Bonþe kallær han havæ lön[t] bo bæggiæ þerræ ok bort skutit
(ÄVgL Ä B 17§1)
’Bonden säger att han har dolt och bortfört bådaderas egendom’
b. ok sagþe sik vilia þær tel suara. ok sagþe sit namn vara rætuisþ
(Bur 21)
c. hon sagdhe sik ey gita flyt i syndanna tilfälle (Jär 35)

Precis som det i modern svenska alltså finns vissa skillnader mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver när det gäller de inre egenskaperna finns sådana skillnader också i fornsvenska. I fornsvenska förefaller de dock vara
större, även om Falk inte redovisar någon statistik över hur vanliga de satstypiska egenskaperna är i nexusinfinitiver. Detta tyder på att det finns skillnader mellan olika typer av satsekvivalenta fraser och att dessa skillnader
varit mer omfattande i äldre svenska än vad de är i nusvenska. I detta avsnitt
redogörs för dessa inre egenskaper i äldre svenska kontrollinfinitiver och
nexusinfinitiver.

8.2.1 Kontrollinfinitiver
Jag har totalt 81 belägg på at-infinitiver med hjälpverb i mitt material. Med
undantag för två exempel är samtliga från den nysvenska perioden, med
35

Falk (2010b) använder termen objektsinfinitiver.

173

stark övervikt för 1700-talstexterna (från vilka 55 av beläggen är hämtade).
Variationen mellan olika hjälpverb är inte särskilt stor, utan det rör sig totalt
endast om fem hjälpverb (varav ett endast förekommer med ett fornsvenskt
belägg). Verben i fråga är (med uppgifter om antal belägg inom parentes):
fa (32), hava (15), kunna (17), magha (1), vilia (15). De två fornsvenska
beläggen kommer bägge från samma text, MP 1, och hjälpverben i fråga är
magha och vilia. Se vidare Bilaga 2 (tabell 7a och 7b). Beläggen återges i
(8.24) nedan.
(8.24)

a. Annantidh gifuir ihesu christi pina tröst ath magha koma til
gudh (MP 1 116)
b. The som tilböra at vilia bätra sik rädhas tha the höra han awitandhe them (MP 1 88)

Vi kan notera att båda exemplen är hämtade från en text tillkommen mot
slutet av 1300-talet, alltså i tidig yngre fornsvenska. Från tidig äldre nysvensk tid kan jag belägga de övriga tre hjälpverben i kontrollstrukturer med
infinitivmärke. Förstabeläggen återges i (8.25). I sen äldre nysvenska och i
synnerhet i 1700-talstexterna är sedan samma hjälpverb tämligen vanliga i
kontrollinfinitiver med at. Jag har dock inte i mitt material kunnat belägga
andra hjälpverb än dessa.
(8.25)

a. När dhå felttöfferstenn innthett utrette kunne att få behålle folchett tilsammen (…) (Bielke 198)
b. ded rykte N. N. var råkad uti att hafva taged N. N. af daga
(Tungel 170)
c. Och synes Oß förthenskull, allernådigeste Herre och konung,
icke wäl mögeligit ware, samme leidebreff wtaff henne nw ath
kunne bekomme (Gyllen 146)

Falk (2010b) kan i sin undersökning belägga flera exempel med hjälpverbet
skula (dock inte i hennes primärmaterial utan i kompletterande sökningar i
Söderwall). Några sådana belägg har jag inte funnit i mitt material, vare sig i
fornsvenska eller nysvenska.
Hjälpverb förefaller inte heller vara särskilt vanliga i kontrollinfinitiver
utan infinitivmärke, vare sig i fornsvenska eller i nysvenska. Totalt har jag
antecknat 26 exempel varav 21 från det nysvenska materialet. Det rör sig
alltså om samma förhållande som för at-infinitiverna, dvs. att hjälpverb är
vanligare i nysvenska än i fornsvenska. Det rör sig om samma hjälpverb som
för at-infinitiverna med undantag för magha som jag inte kunnat belägga: fa
(7), hava (6), kunna (5), vilia (8). Exempel på dessa hjälpverb återges i
(8.26) nedan.
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(8.26)

a. Se där ä en hop skiälmstycken, som likwäl jag, stackars dyfwel,
har ofta önskat få giöra. (1c, Afwund)
b. effter dem var omögeligitt kunne utsläche eldhenn (Bielke 174)
c. Tha hoppas jak kwnna snarligha betala (Måns 329)
d. Ok hwat är fawizskaren än wilia styra gudhz wilia äpther
minom thokka (Stim 66)

Beläggen på hjälpverbsinfinitiver är få, men tycks ändå vara vanligare i det
nysvenska materialet än i fornsvenska. Det finns dock en påtaglig skillnad
mellan infinitivfraserna i vilka hjälpverben förekommer. Medan det i fornsvenska rör sig om tämligen otvetydiga kontrollkonstruktioner är det i det
nysvenska materialet nästan uteslutande i infinitivfraser som styrs av verb
med mer eller mindre tydlig hjälpverbskaraktär, t.ex. lär, torde, böra. Om
dessa verb i nysvenskan betraktas som hjälpverb har vi alltså inte att göra
med konstrollstrukturer, utan snarast med verbkedjor i hjälpverbskonstruktioner.
I Falks (2010b:38 f.) undersökning var det vanligare att kontrollinfinitiver
utan infinitivmärke innehöll negationer och andra satsadverbial. Det gäller
även mitt fornsvenska material. I äldre och yngre nysvenska är det istället
vanligt med satsadverbial i at-infinitiver, men ovanligt i noll-infinitiver.
I mitt material förekommer totalt 24 at-infinitiver med negation eller annat satsadverbial. 22 av dessa är från sen äldre nysvenska och yngre nysvenska. Från fornsvenska har jag ett belägg på negation i Fornsvenska legendariet (Bur) och ett i Arvid Siggessons brev (Sigge). I tidig äldre nysvenska saknas belägg på negerade at-infinitiver överhuvudtaget. Några
exempel från materialet återges i (8.27).
(8.27)

a. Siunda ær at ey bryta scriptamal (Bur 185)
b. thy tesse ij [2] ryke/är[e] huart annet goth plyctogt Jt[em] ath
icke forgaet[es] om h[är] Knwtz barn (Sigge 23)
c. iagh rådde hånom till att inte Tysta nedher een sådan groff
Tyffwe saak (Rosen 64)
d. ja ha besluta att aldri si ett ställe där allting rapellerar mäj min
förlust (2b, Några mil)

Det rör sig alltså knappast om ett i mitt material särskilt vanligt fenomen,
även om det tycks bli vanligare över tid. Det kan också tilläggas att de äldre
nysvenska beläggen kommer från två texter, nämligen Johan Rosenhanes
dagbok (Rosen) och Eva Oxenstiernas brev (Oxen). Övriga texter från sen
äldre nysvensk period saknar belägg på negationer och satsadverbial, åtminstone i mitt stickprov. I dramamaterialet förefaller beläggen däremot
vara mer allmänt förekommande.
I nusvenska är det generellt inte möjligt att utelämna infinitivmärket om
kontrollinfinitiven modifieras av ett preverbalt adverbial (SAG 3:597). I
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äldre svenska, framförallt fornsvenska, förefaller inga sådana begränsningar
föreligga, och det tycks dessutom vara relativt vanligt med preverbala adverbfraser i kontrollinfinitiver utan infinitivmärke. I mitt material av nollinfinitiver har jag belagt 18 stycken med negation (12 belägg) eller tidsadverbialen aldrig (3) och alltid (3). Av dessa är 14 från det fornsvenska
materialet (varav tre från sen äldre fornsvenska, åtta från tidig yngre fornsvenska och tre från sen yngre fornsvenska) och endast fyra från det nysvenska. Två av de nysvenska beläggen återfinns därtill i infinitivfraser som
styrs av til (och där til således kan sägas fungera som infinitivmärke) och
kan därför bortses från. Förhållandet är alltså det motsatta som för atinfinitiver, där negation och satsadverbial är ovanligt i det fornsvenska
materialet, men vanligt i sen äldre fornsvenska och framåt.
Några exempel på preverbala adverbial från det fornsvenska materialet
återfinns i (8.28). I (8.29) återfinns ett par nysvenska exempel. Observera att
den negerade noll-infinitiven i b-exemplet styrs av prepositionen til som här
kan betraktas som ett infinitivmärke (se vidare kapitel 10).
(8.28)

a. tel þæs han iatte guþi mz svornom eþe. aldre lypte sværþ ælla
dragha at cristnom manne. mæþan han lifþe (Bur 57)
b. Ty at thz är ok odyghd ok omänska ey halda ord ok louan sina
(KS 33)
c. thy är bättra ey loua. än louat ey halda (HML 255)

(8.29)

a. män iagh rådde hånom inte förhindra Cronones båtzmän
(Rosen 65)
b. Ni lofvar mej då te inte tala om’met? (2c, Kusinerna)

Skillnaden mellan 14 preverbala adverbial i de fornsvenska noll-infinitiverna
och endast två i de fornsvenska at-infinitiverna bör också sättas i relation till
att noll-infinitiverna bara är drygt hälften så många (572) som atinfinitiverna (1 004) i det fornsvenska materialet. Detta understryker att det
verkligen föreligger skillnader mellan fornsvenska kontrollinfinitiver med
och utan at när det gäller möjligheten att modifieras av negationer och andra
satsadverbial. Denna ordning gäller dock endast fornsvenska kontrollinfinitiver. I det nysvenska materialet blir det istället vanligare att at-infinitiverna
tar preverbala adverbial, medan de försvinner i noll-infinitiverna.
Förutom de fåtaliga exempel på hjälpverb i kontrollinfinitiver som jag
kunnat redovisa från det fornsvenska materialet förekommer också andra
typer av verbkedjor i materialets kontrollinfinitiver. Det rör sig framför allt
om verbet lata som redan i tidig äldre fornsvenska används i at-infinitiver, se
(8.30a). Verbkedjor med lata/låta förekommer i undersökningens samtliga
perioder förutom den sista. Bland övriga verbkedjor uppvisar det fornsvenska materialet också ett exempel på vita (se 8.30b) och ett exempel på
ga (ganga), se (8.30c).
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(8.30)

a. þa aghi kunungær wald at latæ takæ aff garþi þeræ hwat han
will (UL KB 10:6)
’då äge konungen rätt att låta taga ur deras gård vad han vill’
b. Annath är thz/ At wita/ hata ok försmå witra män ok rätvisa
(KS 62)
c. Vilde tu foruerfwa mynne kære dotter swa mykin størk at hon
enast matte syna tidher læsæ ok orka at ga see ena messo vm
daghen (Budde 228)

Verbkedjor förekommer också i det nysvenska materialet, se t.ex. (8.31).
Också här rör det sig framför allt om låta i at-infinitiverna med enstaka exempel på andra verb. Också i noll-infinitiver kan verbkedjor förekomma,
men det verkar vara mer ovanligt.
(8.31)

a. då låffwade han låtha ahnklagha snickaren (Rosen 65)
b. altså fann hann och för rådeligit, att jag alldeles skulle quitera
studierne och winnleggia mig om att wäl lära räkna och
skrifwa (Dahl 6)

Det förekommer alltså satstypiska egenskaper i materialets fornsvenska kontrollinfinitiver, men beläggen är få. Särskilt ovanligt är denna typ av egenskaper i kontrollinfinitiver med at, medan det tycks vara vanligare i sådana
utan at. Detta mönster saknar motsvarighet i nusvenska, där det normalt inte
är möjligt att utelämna infinitivmärket när infinitiven föregås av en adverbiell bestämning. I mitt nysvenska material sker två förändringar. Dels blir det
i materialet från sen äldre nysvenska vanligt med såväl hjälpverb som
satsadverbial och negationer i at-infinitiver, dels blir det under samma tid
ovanligt att noll-infinitiver modifieras av satsadverbial. Noll-infinitiver med
hjälpverb förekommer dock fortsatt, men ofta utgör dessa infinitivfraser
komplement till verb som kan uppfattas som hjälpverb, varför vi i själva
verket kanske inte har att göra med kontrollstrukturer i dessa fall.
8.2.1.1 Kompletterande undersökning
Kartläggningen av kontrollinfinitivers inre egenskaper i mitt material tyder
på att det föreligger skillnader mellan at-infinitiver och noll-infinitiver, något som överensstämmer med Falks (2010b) resultat. Excerperingen av nollinfinitiver visar att dessa kunde innehålla såväl negationer och andra satsadverbial som hjälpverb. För at-infinitiverna är resultatet mer svårtolkat. Bland
de drygt tusen fornsvenska at-infinitiver som ingår i materialet förekommer
endast två hjälpverb och två negationer. Som en viktig fråga att närmare
undersöka framstår därför huruvida detta endast beror på slumpen eller om
kontrollinfinitiver med at ursprungligen saknade möjlighet att ta hjälpverb
och satsadverbial.
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För att nå större klarhet i denna fråga har jag genomfört en riktad excerpering av at-infinitiver med negation, satsadverbial eller hjälpverb. Excerperingen har skett maskinellt med hjälp av konkordansprogrammet AntConc
och inkluderar samtliga fornsvenska texter som ingår i undersökningen samt
ytterligare 13 texter. För uppgifter om texter som ingår i denna kompletterande undersökning, se Bilaga 1. Totalt ingår således 32 fornsvenska texter i
denna kompletterande undersökning. Sammansättningen av tilläggskorpusen
har fokus på äldre fornsvenska lagtexter och på tidig yngre fornsvenska.
Eftersom det finns få äldre fornsvenska texter av större omfång som inte
utgör lagtexter eller är skrivna på vers (med undantag för de som redan ingår
i undersökningen) har jag inte kunnat inkludera fler sådana.
Den maskinella excerperingen visar ytterligare ett antal belägg på
at-infinitiver med satstypiska egenskaper. Totalt har jag funnit 16 exempel:
6 at-infinitiver med hjälpverb och 10 med negationer eller annat satsadverbial. Inget av beläggen kommer från äldre fornsvenska. Merparten av beläggen
representerar tidig yngre fornsvenska. Det är särskilt tre texter där atinfinitiver med satstypiska egenskaper tycks vara vanliga: MP 1, HML och
Birg 7. Tio av de excerperade at-infinitiverna återfinns i dessa texter, och här
handlar det således inte om ett isolerat exempel på ett hjälpverb eller ett
satsadverbial, utan om ett relativt vanligt fenomen. För närmare uppgifter
om exakta förhållanden, se Bilaga 2 (tabell 7c). I (8.32) återges ett par exempel.
(8.32)

a. Thy at bernardus sigher bättre är at ey haffua dygdhena, än aff
henne högffärdha (Kloster 47)
b. Thy dughir ey at haua väl byriatt got vm thz ey väl fulkompnas. (HML 256)

Samtidigt som dessa texter ger ett påfallande modernt intryck när det gäller
förekomsten av dessa satstypiska egenskaper i kontrollinfinitiver är det intressant att notera att de helt saknas i flera av de undersökta texterna. Om vi
därtill lägger texterna som ingår i Falks (2010b) undersökning förefaller det
alltså vara fråga om ganska omfattande variation på denna punkt i fornsvenskan. Medan hjälpverb och satsadverbial är relativt vanligt förekommande i ett fåtal texter, är de mycket ovanliga eller helt frånvarande i andra.
Vi kan också fastslå att det inte finns något belägg på at-infinitiver med
hjälpverb eller satsadverbial i tidig äldre fornsvenska (såsom den kommer
till uttryck i lagtexterna. Det är därför troligt att sådana led dyker upp i sen
äldre fornsvenska eller tidig yngre fornsvenska. Samtidigt tycks bruket inte
får ordentligt genomslag förrän mot slutet av 1600-talet.

178

8.2.2 Nexusinfinitiver
I Falks (2010b) material är det vanligare att nexusinfinitiver innehåller
hjälpverb än att kontrollinfinitiver gör det. Falk redovisar ingen statistik över
förhållandet men anför en del exempel (av vilka några/ett par återges i 8.23
ovan). Mitt fornsvenska material av nexusinfinitiver är i jämförelse med
kontrollinfinitiverna inte särskilt stort och omfattar endast 425 belägg (excerperade från samma texter som kontrollinfinitiverna, men från ett mindre
antal sidor, se vidare avsnitt 1.5.5). Trots att materialet är så begränsat har
jag kunnat belägga inte mindre än 32 negationer, 3 andra satsadverbial och
84 hjälpverb i dessa infinitivfraser. Det står alltså klart att sådana led var
fullt gångbara i fornsvenska nexusinfinitiver, från tidig äldre fornsvenska
och framåt. En sammanställning över det excerperade materialet återfinns i
tabell 8.4.
Tabell 8.4 Satstypiska egenskaper i materialets nexusinfinitiver.
Nexusinfinitiver:
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Totalt

alla
(N)

med negation (N)

89
66
143
127
425

14
3
11
4
32

med satsad- med hjälpverbial (N) verb (N)
0
0
0
3
3

18
9
37
20
84

Redan i lagtexterna är alltså negationer och hjälpverb vanligt förekommande
i nexusinfinitiver, se t.ex. (8.33a–b). Adverbialet aldrig förekommer i tre
belägg från sen yngre fornsvenska, se t.ex. (8.33c), men annars är det mest
olika typer av omständighetsadverbial som återfinns (och dessa har alltså
inte inkluderats i sammanställningen ovan).
(8.33)

a. han kalla sik egh fældan uara (ÖgL KB 16:2)
’han säger sig icke vara fälld’
b. hulkins scriptamal prästin wiste sik ey hawa hört (Jär 28)
c. Swa at the alle sagde sik alder hafua seet swa dyyrt ok kønsteligit senge clædhe (Budde 209)

Precis som Falk (2010b:41) konstaterar är det vanligt med hjälpverb i nexusinfinitiver. Det rör sig om sex olika hjälpverb (se sammanställning i tabell
8.5 nedan) varav de vanligaste är perfektivt hava och intentionellt vilia som
motsvarar 73 av de totalt 84 beläggen. Exempel på dessa och övriga hjälpverb i materialet finns i (8.34).
(8.34)

a. tha throdhe thu thik enkte haffwa giorth (Stim 34)
b. ok sagþe sik vilia þær tel suara (Bur 21)
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c. Jpocras sagdhe sik ey gita komith (Svm 124)
d. Thænne samme næmrot war swa mykil daare at han trøste sik
maaga varda iæm valdugan j himblom som han var a iordhinne
(MB 1b 134)
e. (han) trodhe sik skula sighir winna i eenwigheno for gudz likama dygdh (Jär 22)
Förutom hava och vilia har jag alltså kunnat belägga potentiellt gita (8.2c),
potentiellt kunna (8.2d) och magha (8.2e) samt futuralt skola (8.2f).
Tabell 8.5 Hjälpverb i materialets nexusinfinitiver.
Äfsv I
gita
hava
kunna
magha
skula
vilia
Totalt

0
17
1
0
0
0
18

Äfsv II
0
3
0
1
0
5
9

Yfsv I

Yfsv II

Totalt

2
20
0
0
4
11
37

0
7
2
0
1
10
20

2
47
3
1
5
26
84

Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att nexusinfinitiver redan från tidig
äldre fornsvenska har de satstypiska egenskaperna att rymma negationer,
satsadverbial och hjälpverb.

8.2.3 Jämförelse mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver
Kartläggningen av infinitivfrasernas inre egenskaper tyder på att det finns
påtagliga skillnader mellan å ena sidan kontrollinfinitiver med och utan infinitivmärke och å andra sidan mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver.
I fornsvenska kontrollinfinitiver med at är de satstypiska egenskaperna att
innehålla satsadverbial och hjälpverb mycket ovanliga. Bland huvudundersökningens drygt 1 000 at-infinitiver återfinns endast två fraser med negation och två med hjälpverb. I det mycket mindre materialet av noll-infinitiver
är beläggen fler. Av de drygt 570 noll-infinitiverna (i kontrollkontexter)
återfinns hjälpverb i fem och satsadverbial i fjorton. Det förefaller alltså som
om kontrollinfinitivernas form spelade roll för möjligheten att acceptera
sådana led. Denna bild förstärks av den kompletterande undersökningen. Jag
har härvid visserligen kunnat belägga fler satstypiska egenskaper i atinfinitiver, totalt 6 med hjälpverb och 10 med negationer och satsadverbial,
men de flesta av dessa belägg återfinns i ett fåtal av de undersökta texterna. I
övrigt är beläggen spridda och isolerade. Resultatet pekar på att det visserligen måste ha varit möjligt att bygga ut kontrollinfinitiver med satsadverbial
och hjälpverb, men att detta av någon anledning varit ovanligt. Eftersom det
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föreligger variation mellan olika texter i undersökningen är det möjligt att vi
har att göra med någon form av regional variation. I detta har jag dock inte
närmare fördjupat mig.
Under nysvensk tid förändras situationen så att den gradvis kommer att
likna nusvenska förhållanden. Medan satsadverbial blir ovanligare i nollinfinitiver blir de vanligare i at-infinitiver. För at-infinitivernas del verkar
satsadverbial öka kraftigt i frekvens under perioden sen äldre nysvenska, och
i 1700-talstexterna används negationer och andra satsadverbial ungefär som i
nusvenska. Också hjälpverb blir över tid vanligare i at-infinitiverna, men
tycks även dessa sjunka undan i kontrollinfinitiver utan at. Många av de
belägg på noll-infinitiver med hjälpverb styrs av verb som kan betecknas
som hjälpverb. Det rör sig i så fall om hjälpverbskedjor snarare än om huvudverb som tar kontrollinfinitiver utan at som komplement.
Nexusinfinitiver har excerperats endast för fornsvenska och baserar sig på
samma texter som kontrollinfinitiverna excerperats ur. Materialet består av
drygt 440 infinitivfraser, och i detta material är såväl satsadverbial som
hjälpverb mycket vanliga. Redan i äldre fornsvenska förekommer såväl
hjälpverb som satsadverbial. En översiktlig jämförelse mellan det fornsvenska materialet av kontrollinfinitiver med och utan at samt nexusinfinitiver med avseende på de satstypiska egenskaperna återfinns i tabell 8.6.
Tabell 8.6 Satstypiska egenskaper i materialets fornsvenska infinitivfraser.
Infinitivfraser:

alla
(N)

med negation (N)

med satsad- med hjälpverbial (N) verb (N)

Kontrollinfinitiver
med at

1004

2

0

2

Kontrollinfinitiver
utan at

572

9

5

5

Nexusinfinitiver

425

32

3

84

En jämförelse mellan de hjälpverb som används i nexusinfinitiver och kontrollinfinitiver visar på en stor överensstämmelse. I bägge materialen är
hava, kunna, och vilia vanliga, men i kontrollinfinitiver från äldre nysvenska
och framåt är också få vanligt, och detta hjälpverb används alltså inte i
nexusinfinitiverna, där istället skula förekommer, vilket jag inte kunnat belägga i kontrollinfinitiver. Eftersom Falk redovisar denna typ av belägg i sin
undersökning är det alltså i princip endast frånvaron av deontiskt få i nexusinfinitiver som skiljer typerna från varandra.
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8.3 Sammanfattning
I detta kapitel har jag redogjort för infinitivfrasers förhållande till bisatser
med avseende dels på deras distribution och dels på vissa satstypiska, inre
egenskaper. Avseende infinitivfrasernas distribution i förhållande till bisatsers har jag kunnat konstatera att det i fornsvenska, liksom även i nusvenska,
föreligger större överensstämmelser mellan nexusinfinitiver och bisatser än
mellan kontrollinfinitiver och bisatser. Detta visar sig genom att nexusinfinitiver uteslutande används i kontexter där också bisatser kan komma i fråga,
och det är dessutom troligt att nexusinfinitiverna många gånger skulle gå att
omformulera med bisatser utan att betydelsen förändrades. Kontrollinfinitiverna har en mer komplex distribution. För att begränsa kartläggningen har
jag här koncentrerat mig på verbstyrda kontrollinfinitiver. Endast omkring
en tredjedel av verben i materialet tar bisatskomplement vid sidan av kontrollinfinitiver. De bisatser som kan sägas ”konkurrera” med kontrollinfinitiverna ger påfallande ofta uttryck för någon form av modalitet som visar sig
genom att det finita verbet står i konjunktiv eller att det är ett modalt hjälpverb. Detta förhållande har, för språk som engelska, tagits som ett tecken på
att kontrollinfinitiver ger uttryck för en aktion som är orealiserad eller ickefaktisk. Här finns också en koppling till finala infinitiver eftersom aktionen
också i dessa kontexter ger uttryck för ett slags icke-realiserat mål för en
överordnad aktion.
Många av de verb som konstrueras med final infinitiv (t.ex. rörelseverb)
tar alternativt också prepositionsfrasformade komplement. Prepositionsfrasen, som normalt inleds av til, ger då uttryck för ett slags mål. Även de verb
som tar infinitivfrasformade objekt tar i många fall även til-fraser. Ungefär
lika många verb som tar bisatskomplement kan också konstrueras med en tilfras, dvs. en prepositionsfras. I några fall finns också en överlappning så att
verben tar både bisatser och til-fraser som komplement. Också i dessa fall
kan man därför tala om infinitiven som ett slags mål med en överordnad
aktion, även om detta inte speglas direkt av en finit sats.
En betydande del av verben i undersökningen tar dock varken bisatser
eller til-fraser som komplement. Det rör sig dels om sådana verb som tar
infinitivfraser som sin enda bundna bestämning, dels om verb som även tar
nominalfraser som komplement. Slutsatsen från denna undersökning är att
det inte finns något entydigt samband mellan bisatser och kontrollinfinitiver.
Distributionen är visserligen till viss del överlappande, men det kan knappast
betraktas som kontrollinfinitivens primära kontext.
Den andra delen av undersökningen har behandlat satstypiska, inre egenskaper hos infinitivfraserna. Som sådana egenskaper har jag här betraktat
satsadverbial och hjälpverb. Medan satsadverbial och hjälpverb är vanligt
förekommande i nexusinfinitiver redan från tidig äldre fornsvenska och
framåt är de betydligt mer ovanliga i kontrollinfinitiver. Här finns dock en
skillnad avseende kontrollinfinitiver med och utan at. Medan jag endast
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kunnat belägga ett par negerade at-infinitiver i mitt fornsvenska material och
lika många hjälpverb, förefaller noll-infinitiverna oftare innehåll denna typ
av led. Det verkar således som om infinitivmärket på något vis blockerade
för denna typ av led.
Under äldre nysvensk tid förändras detta förhållande vad kontrollinfinitiverna anbelangar. Medan satsadverbial blir ovanliga i noll-infinitiver blir de
vanligare i at-infinitiverna. Mot slutet av den äldre nysvenska perioden och i
synnerhet under 1700-talet tycks den moderna distributionen av satstypiska
led ha etablerats i kontrollinfinitiver, och det är då inte längre vanligt med
framförställda adverbiella bestämningar i noll-infinitiver.
Resultatet från denna undersökning väcker frågor om kontrollinfinitivernas syntaktiska status i äldre svenska. Slutsatserna från min nusvenska
undersökning av infinitivfrasers förhållande till bisatser (och till varandra)
var att nexusinfinitiver har ett närmare förhållande till bisatser än kontrollinfinitiver. Detta är utan tvekan tydligt också vad äldre svenska beträffar. Däremot är analysen av kontrollinfinitiver som infinita satser betydligt mindre
självklar när vi ser till fornsvenska förhållanden. Liksom i nusvenska finns
det viss överlappning mellan bisatsers och kontrollinfinitivers distribution,
men en betydande del av materialets kontrollinfinitiver används i kontexter
där bisatser inte kan komma ifråga. Till det kan läggas den omständigheten
att satstypiska led knappast alls förekommer i de fornsvenska kontrollinfinitiverna. Det finns alltså ganska få argument att hämta från undersökningen
av kontrollinfinitivers distribution och inre egenskaper för att betrakta dessa
som infinita satser. Det går däremot även fortsättningsvis att betrakta nexusinfinitiverna som reducerade satser. Frågan om kontrollinfinitivernas struktur i äldre svenska är ämnet för nästa kapitel.
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9 Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskans
historia

I det här kapitlet börjar jag med att summera resultaten från den språkhistoriska delen av undersökningen (avsnitt 9.1) och presenterar därefter en analys av dessa empiriska förhållanden (avsnitt 9.2).

9.1 Sammanfattning av avhandlingens empiriska
resultat
I sammanfattningen nedan tar jag i första delavsnittet upp infinitivmärkets
funktion och distribution och i det andra delavsnittet relationen mellan bisatser och infinitivfraser. Eftersom infinitivmärket främst är förknippat med
kontrollinfinitiver fokuserar jag på sådana infinitivfraser i avsnitt 9.1.1. I
avsnitt 9.1.2 uppmärksammas i större utsträckning såväl kontroll- som
nexusinfinitiver.

9.1.1 Infinitivmärket at:s funktion och distribution
Frågan om infinitivmärket at:s funktion och distribution handlar inte enbart
om när at används och inte används, utan också om kontrollinfinitivernas
ordföljd. Genom att studera hur olika typer av led placeras i förhållande till
infinitivmärket kan vi skapa oss en uppfattning om infinitivmärkets position
i den syntaktiska strukturen. Detta avsnitt behandlar därför både atinfinitivers och noll-infinitivers distribution och om ordföljden i kontrollinfinitiver.
9.1.1.1 Finala infinitivfraser
Etymologiskt är infinitivmärket att betrakta som en preposition, identisk med
nusvenskans åt, vilken har haft allativ, dvs. riktningsangivande, funktion.
Infinitiven har sitt ursprung som verbavlett nomen och har således utgjort
nominal rektion i at-inledda prepositionsfraser. Dessa prepositionsfraser har
över tid övergått till att ge uttryck för avsikt. Finala infinitivfraser uppträder i
fornsvenska typiskt i förbindelse med rörelseverb, positionsverb och verb i
betydelsen ’sända’. Detta är verb som också tar prepositionsfrasformade
komplement. Medan en prepositionsfras i förbindelse med ett rörelseverb
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företrädesvis ger uttryck för ett rumsligt mål med rörelsen, så var det lätt att
omtolka at + infinitiv i förbindelse med samma verb som uttryck för ett mer
abstrakt mål med final, dvs. avsiktsangivande innebörd. Ett par exempel ges
i (9.1).
(9.1)

a. sändhe han en scrifuare til war herra (Bil 232, efter Söderwall)
b. ok sænde mik at løsa þin band (Bur 175)

I nusvenska är det normala att finala infinitivfraser styrs av för. Det är i princip endast i vissa specifika kontexter som prepositionen kan undvaras, t.ex.
när den finala infinitivfrasen samförekommer med ett rörelseverb. I övrigt är
prepositionen obligatorisk. Se (9.2).
(9.2)

a. Mário skickade mig (för) att köpa cigaretter.
b. Vi bokade platsbiljett *(för) att säkert få sitta.

I mitt äldre fornsvenska material utgörs finala kontrollinfinitiver av ickeprepositionsstyrda at-infinitiver. Främst i förbindelse med rörelse-, positions- och sända-verb förekommer också att noll-infinitiv uttrycker final
betydelse, se (9.3a–b). Under fornsvensk tid blir det sedan vanligare att prepositionen til styr finala infinitivfraser. Prepositionen kan då sägas fungera
som en markör av den finala läsningen. Vanligast är bruket av til utanför
dessa specifika kontexter (dvs. i förbindelse med andra verb än rörelse-,
positions, och sända-verb), jfr (9.3c).
(9.3)

a. han sænde sina dicipulos viþa vm væruldena pradica. (Bur 99)
b. tha spordhe iak thz i waren gangne wt om stadhin idher forlosta. (Svm 138)
c. Han lanthe mik xxx renska gyllene til ath resa sakena moth
bertille mädh (Måns 310)

Utvecklingen fortsätter under äldre nysvensk tid, då det blir mer ovanligt att
noll-infinitiver används i finala kontexter. Istället blir det vanligare att til styr
finala infinitivfraser. Först mot slutet av 1700-talet blir det mer eller mindre
obligatoriskt att låta de finala infinitivfraserna styras av en preposition. Prepositionen i fråga är då för, precis som i nusvenska.
Den historiska utvecklingen kan beskrivas schematiskt som i tablå 9.1 nedan. Figuren ska läsas så, att det alternativ som står överst inom varje ruta är
det vanligast förekommande. Att den prepositionslösa varianten i modern
svenska satts inom parentes betyder att den är rätt marginell.
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Tablå 9.1

Översikt över finala infinitivfrasers form i olika konteser under olika
tidsepoker. Specifik kontext = i förbindelse med rörelse-, positions- och
sända-verb; Allmän kontext = i övriga förbindelser.
(Ä)fsv.

Specifik at-infinitiv
kontext noll-infinitiv
Allmän at-infinitiv
kontext

Änsv.

Ynsv.

Nusvenska

at-infinitiv
til + at-infinitiv
til + at-infinitiv
at-infinitiv

för + at-infinitiv
at- infinitiv
för + at-infinitiv

för + at- infinitiv
(att-infinitiv)
för + at-infinitiv

Mot slutet av 1700-talet har vi alltså en situation där final betydelse hos kontrollinfinitiver regelmässigt markeras genom prepositionen för. Samtidigt
som detta sker börjar också kontrollinfinitiven användas i förbindelse med
andra prepositioner med annan betydelse än den finala, se t.ex. (9.4a–b).
Detta kan tolkas så att den finala betydelsen hos at-infinitiver övergår från
att vara kopplad till en specifik verbal kontext till att förknippas med en specifik preposition. Genom att den finala tolkningen kopplas till prepositionen
för blir det möjlig att även låta andra prepositioner ge infinitivfrasen andra
tolkningar.
(9.4)

a. De sätta sig i hast, utan at observera minsta höflighet emot
hvarandra (2c, Kusinerna)
b. så är det mer för en syn, och at låtas, i stället för at bruka alfwar (1e, Lycklige)

9.1.1.2 At-infinitiver kontra noll-infinitiver
Medan infinitivmärket tycks vara mer eller mindre obligatoriskt i finala konstruktioner (möjligen med undantag för tidig äldre fornsvenska, jfr ovan), är
bruket av noll-infinitiv betydligt mera påtagligt i andra kontexter, se (9.5a–c)
för exempel på hur noll-infinitiv används där at-infinitiv krävs i nusvenska
återfinns i (9.5).
(9.5)

a. Herra gudh gif mik styrk amote sta. (HML 277)
b. Han hade till sed altiid gerna ätha arla om morgonen (Troja 76)
c. görs ey nw behoff ather pa nyth mall thet scriffwa (Måns 305)

Från äldre nysvenska och framåt är det framför allt i verbstyrda kontrollinfinitiver som infinitivmärket utelämnas, vilket för övrigt påminner om situationen i nusvenska. I fornsvenska gäller att noll-infinitiv regelmässigt används i förbindelse med komparativt än och att at-infinitiv regelmässigt används efter til. I äldre nysvenska blir det vanligare att infinitivmärket utelämnas efter til. Särskilt vanligt är detta bruk i vissa av materialets 1700talstexter (se vidare 9.1.3 nedan).
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Mot slutet av medeltiden och framför allt under äldre nysvensk tid sker
alltså en inskränkning i bruket av noll-infinitiv som innebär att den framför
allt kommer till användning i förbindelse med verb. Även här råder det dock
en ganska påtaglig variation mellan olika typer av verb. Med utgångspunkt i
beskrivningen i SAG och de tidigare analyser av modala och aspektuella
verb som redogörs för av Lagervall (2014) och Bylin (2013) har jag urskilt
tre typer av verb som tar kontrollinfinitiver som komplement: modala verb,
aspektuella verb och övriga kontrollverb. Det visar sig att bruket av nollinfinitiv kraftigt ökar i förbindelse med modala och aspektuella verb över tid
i materialet, medan motsvarande bruk blir mer ovanligt i förbindelse med
övriga kontrollverb. Jag har också undersökt bruket av infinitivmärke utanför kontrollkontexter och då kunnat slå fast att det är ovanligt med infinitivmärke i förbindelse med hjälpverbsinfinitiver och nexusinfinitiver, även om
enstaka exempel finns. Variationen mellan at-infinitiv och noll-infinitiv kan
därför framför allt betraktas som begränsat till kontrollkontexter.
9.1.1.3 Ordföljden i at-infinitiver och noll-infinitiver
Med syfte att söka utröna infinitivmärkets syntaktiska position har jag även
kartlagt ordföljdsmönster i kontrollinfinitiver med och utan at. Jag har i
undersökningen framför allt fokuserat på placeringen av negationer och
satsadverbial, adverbfraser, objekt och hjälpverb. Resultatet visar på vissa
skillnader mellan infinitivfraser med och utan at. När det gäller de satstypiska ledens placering ger mitt material inte anledning att anta att några
större förändringar skett sedan fornsvensk tid. Negationer och satsadverbial
placeras regelmässigt medialt, dvs. mellan infinitivmärke och infinitiv, medan hjälpverb alltid står framför sitt huvudverb. I noll-infinitiver placeras
satsadverbial framför infinitiven. Se (9.6) och (9.7) för exempel.
(9.6)

a. för min swärmor så wäll såm mina föräldrar rår migh till att
intett arendera bårtett. (Oxen 243)
b. för ded rykte N. N. var råkad uti att hafva taged N. N. […] af
daga (Tungel 170)

(9.7)

a. thy är bättra ey loua. än louat ey halda (HML 255)
b. Ok hwat är fawizskaren än wilia styra gudhz wilia äpther
minom thokka (Stim 66)

När det gäller adverbfraser placeras dessa över tid allt oftare medialt i atinfinitiver. Denna placering är relativt ovanlig i det fornsvenska materialet,
då adverbfraserna normalt placeras finalt, efter infinitiven, men den blir vanligare i äldre och yngre nysvenska. Mediala led förefaller vara mer ovanliga i
mitt fornsvenska material än i nusvenskan, men det föreligger här stora
skillnader mellan olika texter. I vissa av materialets texter är mediala led inte
ovanliga. Initial placering (framför infinitivmärket) förekommer, men är
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relativt ovanligt. I noll-infinitiver, å andra sidan, tycks den preverbala placeringen vara det normala i fornsvenska och tidig äldre nysvenska, men sedan
blir adverbiella led mer ovanliga i noll-infinitiverna och de som återstår placeras postverbalt i den sista perioden.
Störst är skillnaden mellan at-infinitiv och noll-infinitiv när det gäller
placeringen av objekt. Medan preverbal placering av objekt i at-infinitiver
nästan helt har upphört redan i sen äldre fornsvenska, fortsätter objekt att i
ganska stor utsträckning placeras framför infinitiven i noll-infinitiver under
hela den fornsvenska perioden, jfr (9.8a–b). Bruket sjunker sedan undan i
äldre nysvenska och har nästan helt försvunnit i 1700-talstexterna.
(9.8)

a. at the värdoghe varo at tola smälikhet for ihesu nampn
(MP 1 32)
b. at the vari värdoghe gudz ordh framföra (MP 1 4)

Resultatet kan tolkas så att infinitivmärket på något vis blockerar för led at
flytta till kontrollinfinitivens spets. Detta tycks dock inte gälla i tidig äldre
fornsvenska, då denna typ av initiala led är vanliga. I noll-infinitiverna kvarstår dock möjligheten att placera led framför infinitiven in i nysvensk tid.
Detta gäller såväl objekt som adverbiella bestämningar. Vi kan observera att
mediala led visserligen förekommer i mitt fornsvenska material, men knappast i samma utsträckning som i nusvenska.
9.1.1.4 Kontrollinfinitiver efter preposition
I nusvenska är det mycket vanligt att kontrollinfinitiver (med att) fungerar
som prepositionsrektion. Drygt en tredjedel av de att-infinitiver som jag
excerperade från Parole utgjorde prepositionsrektioner. Den preposition som
oftast tar att-infinitiver som rektion är för i nusvenska. Också nominala attsatser är vanliga som prepositionsrektioner, dock inte i samma utsträckning
som att-infinitiverna. Också för bisatserna gäller att för är den vanligaste
prepositionen. I det historiska materialet ser situationen radikalt annorlunda
ut. Prepositionsstyrda at-infinitiver är mycket ovanliga i äldre fornsvenska.
Över tid blir bruket vanligare, och mot slutet av medeltiden styrs omkring 30
procent av at-infinitiverna av prepositioner. I det nysvenska materialet är
prepositionsstyrda at-infinitiver generellt vanliga, men inte fullt så frekventa
som i nusvenska.
Liksom i nusvenska är det en specifik preposition vanligare än andra i
förbindelse med at-infinitiv, men inte för som i nusvenska, utan til. Först i
materialets sista period blir för-styrda at-infinitiver vanliga i mitt material.
En annan skillnad rör frekvensförhållandena. Även om för visserligen är den
vanligaste prepositionen är det dock vanligt att också andra prepositioner
styr att-infinitiver. I mitt historiska material är det nästan uteslutande til som
tar at-infinitiver som rektion ända fram till 1700-talet, se t.ex. (9.9), även om
några undantag går att finna, se t.ex. (9.10).
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(9.9)

a. En man gik vm nattatidh til at fulkomna sin oquämelik lusta mz
the quinno som han älskadhe (Jär 51)
b. Ginstan the helga jomfruen hafde samtykkio gifuit til at alt
ouergiffua for gudz kerlek (Budde 200)

(9.10)

a. och haffua the loffuat mich ath the wilie legge sigh win om at
göra skatten redho (Sigge 59)
b. alla så godt som fiker efter at utaf alt hierta gifwa henne den
Respect som hon sielf tyckes willja undwika. (1b, Sprätthöken)

9.1.2 Satsekvivalenta infinitivfrasers distribution och egenskaper
Kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver beskrivs i detta arbete, till skillnad
från hjälpverbsinfinitiver, som satsekvivalenta infinitivfraser. En grundläggande skillnad mellan frastyperna är att kontrollinfinitiverna och nexusinfinitiverna uttrycker egna verbhandlingar som på olika sätt knyts till en överordnad matris, medan kombinationen av hjälpverb och infinitivfras uttrycker
en enda verbhandling. Denna omständighet innebär också att kontrollinfinitiverna och nexusinfinitiverna har egna subjekt, medan hjälpverbsinfinitiver
delar subjekt med det överordnade verbet. Kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver liknar således satser genom att de bygger på en nexusrelation mellan
en predikationsbas och ett predikat och därmed uttrycker egna verbhandlingar.
Med denna grundläggande likhet med finita satser följer fler, som motiverar att kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver beskrivs som satsekvivalenta.
Dels används de syntaktiskt i funktioner som även gäller finita bisatser och
kan ibland bytas ut mot en motsvarande bisats, dels kan de innehålla vissa
satstypiska led, som satsadverbial och hjälpverb. I dessa avseenden föreligger emellertid vissa skillnader mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver, som sammanfattas nedan. Nexusinfinitiverna visar sig i flera avseenden
ligga närmare bisatserna än kontrollinfinitiverna. Nexusinfinitiverna har
heller inte förändrats så mycket över tid, medan kontrollinfinitiverna har
erövrat fler satstypiska egenskaper efter hand.
9.1.2.1 De satsekvivalenta infinitivfrasernas distribution
Den språkhistoriska undersökningen visar att fornsvenska kontrollinfinitiver,
liksom de nusvenska, långt ifrån alltid uppträder i kontexter där också bisatser används. Undersökningen har här fokuserats på verbstyrda infinitivfraser.
Även om man utesluter infinitivfraser som är komplement till aspektuella
och modala verb, som ofta har infinitiven som enda bundna bestämning, är
det tydligt att kontrollinfinitiverna inte i första hand används som ett slags
bisatssubstitut. I de fall då en kontrollinfinitiv används där också en bisats
kunde komma ifråga är det slående att bisatskomplementet ofta rymmer ett
verb i konjunktiv eller en omskrivning med modalt hjälpverb, jfr (9.11a–b).
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(9.11)

a. Min hærra thu sagde mik at iak skulde hem til thzta landh fara.
oc iættade tik at gøra wæl til min (MB 1b 173)
b. jättadhe hänne at the skuldo alle warda cristne
(Bil 535, efter Söderwall)

Många av de verb som inte tar bisatsformade komplement kan istället konstrueras med til-inledda prepositionsfraser. Detta gäller samtliga kausativa
verb i undersökningen, men också utanför dessa kontexter finns samma tendens (i såväl bitransitiva som monotransitiva konstruktioner), se (9.12) och
(9.13). Andra verb, t.ex. de flesta av de modala och aspektuella verben, tar
enbart infinitivfraser som komplement, se (9.14).
(9.12)

a. han lyste ey äta äftir thwäggia dagha fasto (HML 205)
b. lyste pylatum til äple (Bil 244, efter Söderwall)

(9.13)

a. En prästir j thydhisland manadhe alt sit folk vm fastona at
redha sik wäl (Jär 28)
b. manadhe han alla til bätringh (Pa 7, efter Söderwall)
c. mana iac þic at þw sculi ey astunda at se gudz þiänista manna
likamlikit änlite (KL 184, efter Söderwall)

(9.14)

a. thätta thordhe iak ey göra enom bonda (Stim 85)
b. Thy at aff världenne ophoue oc til henne ändha aflathir han ey
sändha predicara thil sins folks lärilse (MP 1 79)

Nexusinfinitiverna är till skillnad från kontrollinfinitiverna obligatoriskt
verbstyrda. Jag har i mitt material identifierat fyra typer av verb som tar
nexusinfinitiver, perceptionsverb, anföringsverb och kognitionsverb, samt en
grupp med övriga verb. Nexusinfinitiverna kännetecknas av att typiskt konkurrera med bisatser, och det förefaller, även om detta inte helt säkert går att
testa, som om de alltid kan ersättas med nominala bisatser, jfr t.ex. (9.15a–b)
och (9.16a–b) nedan.
(9.15)

a. Somlige herrer ok prelati (…) clagadhe ok vengadhe sik hafu
mist theres øghnæ lyws (Budde 225)
b. tha greth siälen sarlika och wengadhe sik, at hon war födh, at
hon skulde komma til the bro (Pa (Tung) 31, efter Söderwall)

(9.16)

a. abram hørde sin brodhirson wara fangin (MB 1b 138)
b. Alexandhir (…) hørde at hans been oc hans mwld haffde tolika
dygdh (MB 1b 10)

Redan denna kartläggning av verbstyrda kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver tyder alltså på att de förhåller sig på olika sätt till bisatser i så måtto att
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nexusinfinitiverna alltid tycks svara direkt mot en finit bisats. Kontrollinfinitiverna kan bara ibland, inte alltid, motsvaras av finita satser. Denna olikhet
förelåg redan i fornsvenskan. Sådana bisatser som svarar mot infinitivkomplement (såväl kontroll- som nexusinfinitiver) utmärks ofta av ett verb i konjunktiv eller ett modalt hjälpverb.
9.1.2.2 De satsekvivalenta infinitivfrasernas inre egenskaper
Medan det i nusvenska mest är fråga om en gradskillnad mellan kontrolloch nexusinfinitiver när det gäller satstypiska egenskaper är olikheterna mer
betydande i fornsvenska. Redan i äldre fornsvenska är det vanligt att nexusinfinitiverna konstrueras med hjälpverb och satsadverbial, dvs. led som vi
annars förknippar med finita satser, se t.ex. (9.17a–b)
(9.17)

a. Draparin widhirgik tha sik hawa dräpit hans fadhur (Jär 41)
b. Kvæþær han ne viþ kallæss eigh fæst hævæ (ÄVgL GP 9:7)
'Säger han nej därtill, säger sig icke hava fäst henne'

I mitt fornsvenska material är det i stället mycket ovanligt att kontrollinfinitiver med infinitivmärke innehåller satsadverbial och hjälpverb. Det är visserligen något vanligare att kontrollinfinitiver utan at konstrueras med denna
typ av satstypiska egenskaper, men det går ändå inte att jämföra med förekomsten i nexusinfinitiver där sådana är mycket vanliga.
I sen äldre nysvenska och vidare under 1700-talet förändras distributionen av satsegenskaper i kontrollinfinitiver. Medan satsadverbial och hjälpverb
blir allt vanligare i at-infini-tiver, se (9.18a–b), blir de mer ovanliga i nollinfinitiver. Detta speglar situationen i nusvenska där infinitivmärket inte kan
utelämnas vid preverbala adverbial.
(9.18)

a. iagh rådde hånom till att inte Tysta nedher een sådan groff
Tyffwe saak (Rosen 64)
b. och hotade änndå att vilie haffve honom på enn strächebänch
att pina honom (Bielke 189)

Även när det gäller förmågan att ta satsadverbial och hjälpverb tycks alltså
nexusinfinitiverna ligga närmare finita satser kontrollinfinitiverna. Skillnaden var dessutom större i den äldsta svenskan, då kontrollinfinitiver verkar
generellt sakna denna typ av led, även om det finns vissa tidiga texter från
tidig yngre fornsvenska där de är relativt vanliga. Ett utbrett genomslag för
kontrollinfinitiver med satstypiska led dröjer dock till sen äldre nysvenska,
om mitt material är representativt.
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9.2 Analys av de satsekvivalenta infinitivfraserna i äldre
tid
Kartläggningen av infinitivfrasernas distribution och satstypiska egenskaper
i svenskans historia har visat att kontrollinfinitiverna har förändrats en hel
del från fornsvensk tid och framåt, medan nexusinfinitiverna beter sig ungefär som nu redan i de äldsta texterna. Jag tar därför upp de senare endast kort
i avsnitt 9.2.1 nedan, medan jag i det längre avsnittet 9.2.2 samt i 9.2.3 fokuserar på kontrollinfinitiverna respektive infinitivmärket. Avsnitt 9.2.4 är en
summering.

9.2.1 Nexusinfinitiver
Nexusinfinitiver fungerar uteslutande som komplement till vissa verb och
kan normalt bytas ut mot en motsvarande bisats. Ingenting tyder på att det
förhållit sig annorlunda i dessa avseenden under den tid min historiska kartläggning täcker. Vidare uppvisar nexusinfinitiverna redan i materialets äldsta
texter satstypiska led, som hjälpverb och satsadverbial, ungefär på samma
sätt som i nusvenska.
Dessa omständigheter gör det naturligt för mig att utgå ifrån att nexusinfinitiverna också i fornsvenska utgör reducerade satser och att dessa kan
analyseras som TP-strukturer i enlighet med analysen av nusvenska nexusinfinitiver i avsnitt 5.2.2 ovan. Jag föreslår alltså att fornsvenska nexusinfinitiver analyseras på samma sätt i fornsvenska som i nusvenska, se analysen av
(9.19) i (9.20).
(9.19)

Maþeren spurþe þæs nampn : þæt sagþe sik heta sannind (Bur 21)

(9.20)

þæt sagþe [TP sik [vP sik heta [VP het- sannind ]]]

Som jag kommenterar också avsnitt 5.2.2 ovan ska TP i nexusinfinitiverna
inte uppfattas som en projektion med finita drag, utan snarast förstås som en
strukturell rest från en bakomliggande finit struktur. De finita dragen i TP
saknas men projektionen finns kvar vilket ger en möjlighet för subjektet att
inta frasens specificerare.

9.2.2 Kontrollinfinitiver
När det gäller kontrollinfinitiverna har vi att göra med två parallella processer. Kontrollinfinitiven uppstår i två varianter, en med och en utan infinitivmärke. Medan vi för nusvenska förhållanden talar om detta som ytliga skillnader (dvs. fakultativ utelämning av att) kan det för äldre svenska finnas skäl
att behandla dem som potentiellt skilda strukturer. I delavsnitt 9.2.2.1 utgår
jag från den generella övergången som kontrollinfinitiven genomgår från
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nominal struktur till verbal. Därefter, i delavsnitt 9.2.2.2, fokuserar jag på de
at-inledda infinitivfraserna som ursprungligen bör betraktas som prepositionsfraser.
9.2.2.1 Från nominal till verbal struktur
Som framkommer av bakgrundsbeskrivningen i kapitel 2 har infinitiven
nominalt ursprung. Som nomen får vi anta att infinitiven har använts ungefär
som andra substantiv, t.ex. som objekt till transitiva verb och som prepositionsrektion, inte minst i förbindelse med at ’åt’ (se vidare avsnitt 9.2.2 nedan om at-infinitiver). I likhet med andra nomen har infinitiven uppvisat
kasusböjning, och det är en ackusativform som ligger till grund för infinitiven i de germanska språken (Wessén 1965:145). Detta skvallrar möjligen om
att infinitivens vanligaste funktion, som nomen, varit som direkt objekt. I
vissa västgermanska fornspråk, exempelvis fornengelska, finns rester kvar
av andra kasusformer hos infinitiven (Prokosch 1939:205).
Den urnordiska nominalfrasens struktur, dvs. före speciesböjningens genombrott, är ämne för en analys av Ulla Stroh-Wollin (2015). Analysens
utgångspunkt är ett antagande att språk utan morfologiska speciesdistinktioner saknar den funktionella frasen DP, något som tidigare föreslagits av
Bošković (2012). Stroh-Wollin (2015:24) räknar dock med ett funktionellt
lager ovanför NP som hon förknippar med ett kasusdrag och, möjligen, med
nominalfrasens referentialitet. Utan att närmare redogöra för frasens innehåll
eller betydelse kallar hon den för Edge Phrase, förkortat EP. Urnordiska
nominalfraser kan därför ges en struktur som i (9.21) nedan.36
(9.21)

[EP

[nP

[NP ]]]

Stora NP är en lexikal fras som etablerar en nominal stam i N, den funktionella frasen lilla nP kopplas till olika böjningselement, t.ex. genus och numerus, medan EP istället reglerar kasus och således fungerar som ett slags kontextanknytande fras. Den analys av verbfrasen som jag antar i kapitel 3 och 5
ovan förevisar vissa likheter med denna analys av nominalfraser. Jag räknar
således med ett lexikalt verbhuvud i stora VP och en funktionell fras lilla vP
där böjningsändelser genereras.
Övergången från en nominal till en verbal struktur har med största sannolikhet skett gradvis och möjligen gått olika fort i olika kontexter. Wessén
(1965:145 f.) håller det för troligt att omtolkningen hänger samman med
uppkomsten av modala hjälpverb, där det skett en förskjutning så att det
finita verbet kommit att uttrycka grammatisk betydelse och infinitiven lexikal. Infinitiver som komplement till hjälpverb räknar jag med har omtolkats
36

I Stroh-Wollin 2015 används lilla nP för den nedre frasen och stora NP för den övre. Ordningen här visar bättre parallellitet med vP/VP och överensstämmer även med ordningen i
Julien 2005.
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som enkla verbfraser. Men sådana infinitiver som utgör objekt, eller har
andra typiskt nominala funktioner, t.ex. som prepositionsrektion, kan inte
enbart tolkas som enkla vP-strukturer, eftersom det då inte vore förväntat att
de användes i nominala funktioner.
För att svara för den nominala distributionen av kontrollinfinitiver är det
därför rimligt att utgå från att vP i dessa fall kompletterats med en CPöverbyggnad, vilket innebär att kontrollinfinitiver faktiskt utgör CPstrukturer och i egenskap av sådana har samma funktioner som också tillkommer kontrollinfinitiver i nusvenska, se (9.22).
(9.22)

[CP

[vP

[VP ]]]

Vi kan här notera att det finns funktionella likheter mellan EP i urnordiska
nominalfraser och CP i och med att bägge på olika sätt reglerar strukturens
förhållande till kontexten, jfr (9.21) och (9.22).
Strukturen är alltså i grunden densamma som i nusvenska kontrollinfinitiver. Analysen kan förefalla märklig med tanke på de skillnader jag i den
språkhistoriska undersökningen kunnat belägga mellan nusvenska och fornsvenska kontrollinfinitiver. Varför saknas satstypiska led som hjälpverb och
satsadverbial i fornsvenska kontrollinfinitiver om de har de strukturella förutsättningarna för dessa led?
För det första kan vi slå fast att satstypiska led inte saknas helt i det fornsvenska materialet. Belägg går att finna, men det står ändå klart att de är
betydligt ovanligare i fornsvenska kontrollinfinitiver än i nusvenska. (Jag
bortser tills vidare från skillnader mellan at-infinitiver och noll-infinitiver
och återvänder till denna fråga i avsnitt 9.2.2.2 nedan.) Jag menar alltså att
orsaken till detta inte står att finna i strukturella begränsningar av kontrollinfinitiverna i fornsvenska, utan att det snarare handlar om två andra, samverkande orsaker.
Vi kan först och främst konstatera att kontrollinfinitiven har nominalt ursprung och används i nominala kontexter. Till en början uppfattar språkbrukarna därför inte kontrollinfinitiverna som ersättningar för satser eller liknande, utan som nominala verbfraser. Därtill kommer att I-domänen, med
den analys av TP som föreslagits i kapitel 3, i normalfallet är osynlig om
finita element saknas. Eftersom jag antar att satstypiska led som satsadverbial och hjälpverb genereras inom I-domänen måste språkbrukarna ”upptäcka”
möjligheten innan leden börjar användas i kontrollinfinitiver.
Med utgångspunkt i tidigare analyser (se kapitel 3 och kapitel 5) menar
jag vidare att C-lagret i infinitivfraser är mer begränsat än motsvarande Clager i bisatser. Kopplingen till bisatser är således sekundär, och tycks ske
gradvis under den fornsvenska perioden, men är inte fullständigt genomförd
förrän under äldre nysvensk tid. Även om kontrollinfinitiverna strukturellt är
CP-strukturer, fungerar de snarast som ett slags nominal verbstruktur, dvs.
en verbfras med nominala egenskaper.
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Den analys som jag ovan redogjort för grundar sig alltså på den förståelse
av TP:s funktioner som jag redogjort för i tidigare kapitel. Om vi istället
utgår från en mer traditionell analys, där (en infinit) TP, dit PRO flyttar,
återfinns i kontrollstrukturer faller sig förklaringen inte lika naturlig. Om
även infinita verb projicerar en TP innebär det att I-domänen synliggörs. Det
är med en sådan analys svårare att förstå varför satstypiska led, kopplade till
I-domänen, inte förekommer.
Vi kan här notera att frånvaron av negation och hjälpverb (i varje fall perfektivt ha) också kännetecknar fornengelska to-infinitiver (Los 2005 153 f.).
Los (2005:205) kommenterar detta förhållande med att peka på att fornengelska to-infinitiver inte används i kontexter där det är naturligt att negera den
underordnade verbfrasen. Hon menar också att i de fall kontrollverben tar
bisatskomplement är det ovanligt att dessa innehåller negation och perfektivt
have. Ett sådant förhållande är emellertid svårt att se paralleller till i fornsvenskan, där det trots allt går att finna exempel på kontrollverb med negerade bisatskomplement. Se (9.23).
(9.23)

a. Han manadhe them hemelika at the skuldo ey vm paska tima
taka gudz likama (Jär 10)
b. Thy at han räddis at han bliwi ey stadhughir j klostreno vm han
thwingadhis til ärwodhis mot sinom wilia (Jär 102)

Med den analys jag föreslår är I-domänen till en början frånvarande eller
osynlig, och det blir i någon mening alltså frågan om att språkbrukarna upptäcker I-domänens möjligheter. Detta sker genom att kontrollinfinitiver, sekundärt och över tid, uppfattas som infinita motsvarigheter eller varianter till
finita satser, ungefär som nexusinfinitiverna.
9.2.2.2 Från prepositionsfras till infinit sats
Som jag har framhållit tidigare är at-infinitiverna etymologiskt att betrakta
som prepositionsfraser med infinitiven som nominal rektion, jfr ovan. Prepositionsfrasen har (huvudsakligen) haft allativ, dvs. riktningsangivande, betydelse och därför kommit till användning i kontexter där sådana infinitivfraser
normalt förekommer, t.ex. i förbindelse med rörelseverb. Denna konkreta
betydelse av riktning i rummet har övergått i en final, avsiktsangivande betydelse när infinitiven omtolkas från nominal till verbal struktur (jfr ovan).
Den semantiska glidningen kan illustreras genom det konstruerade exemplet
i (9.24).
(9.24)

Jag går att mjölka.
i. ’Jag går till mjölkning(en)’
ii. ’Jag går för att mjölka’
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Även om det varierar inom det germanska språkområdet vilken preposition
som kommit att uppfattats som infinitivmärke, är det slående att de har liknande semantik. I vissa germanska fornspråk, t.ex. gotiska och fornhögtyska,
finns det en relativt tydlig uppdelning mellan finala infinitivfraser med infinitivmärke och icke-finala utan infinitivmärke (Wright 1954:193 f.; Haspelmath 1989). I fornsvenska finns det dock inte på samma sätt en entydig
koppling mellan final betydelse och at-infinitiv. Bruket av at är emellertid
vanligare i finala kontexter än i många andra. Utgångsläget kan därför sannolikt antas vara detsamma som i andra germanska fornspråk, dvs. att atinfinitiver till en början endast använts i finala kontexter. Frågan är då hur
spridningen går till.
I sin brett upplagda kartläggning av to-infinitiver i forn- och medelengelskan argumenterar Los (2005) för att to-infinitiven sprider sig från finala
till betydelsemässigt angränsande kontexter. Hon tänker sig en spridning
från final adjunkt till finalt argument och slutligen till allmänt objekt. Som
finala argument förekommer även prepositionsfraser med to och bisatser.
Los argumenterar vidare, som jag kommenterat i kapitel 8, för att toinfinitiverna ersätter konjunktivbisatser. En viktig poäng med Los analys är
att to-infinitiverna inte ersätter noll-infinitiver, utan att de ersätter bisatser.
En sådan analys är, i mina ögon, knappast tänkbar för svenska förhållanden.
Tvärtom finns det goda skäl att anta att at-infinitiverna konkurrerar ut nollinfinitiven i flera av dess funktioner. (Se vidare nedan.)
Även om förhållandena i svenska på flera punkter ser annorlunda ut än i
forn- och medelengelskan finns det ändå vissa paralleller. Jag håller det t.ex.
för troligt att at-infinitiven faktiskt sprids på ett liknande sätt som Los beskriver. Men medan Los ser spridningen som ett resultat av att infinitivfraserna konkurrerar med konjunktivbisatser, håller jag det för mera sannolikt
att de har en distribution som prepositionsfraser. Jag vill därför föreslå att atinfinitiver behåller sin status som prepositionsfraser ännu i fornsvenska och
att de primärt sprids till kontexter där också prepositionsfraser kommer till
användning. Vi kan notera att detta förslag går stick i stäv med det som Los
(2005:155–171) argumenterar för.37
Ett stöd för analysen av fornsvenska at-infinitiver som prepositionsfraser
är att kontrollinfinitiver i stor utsträckning faktiskt används där också tilfraser används. Som vi sett används dock at också utanför sådana kontexter.
Detta beror på en parallell process genom vilken infinitivmärket sprids till
andra typer av infinitivfraser. Det är således inte alla at-infinitiver som i
fornsvenska svarar strukturellt mot prepositionsfraser utan vi har att göra
med två parallella spår i kontrollinfinitivernas historia och således två olika
37

Även om jag inte vill diskutera Los (2005) analys i detalj är det värt att påpeka att utgångpunkten för hennes resonemang är att to inte har status som preposition, och att strukturen
som helhet därför inte bör vara en prepositionsfras. Som vi ska se skiljer sig detta från mitt
förslag; inte heller jag anser att fornsvenskans at är en preposition, men jag menar ändå att atinfinitiverna strukturellt svarar mot prepositionsfraser.
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at-infinitiver, dels sådana som strukturellt svarar mot prepositionsfraser, och
dels sådana som utgör CP-strukturer. Att infinitivmärket kan sprida sig utanför dessa prepositionskontexter beror på att at inte är en preposition, utan en
del av den infinita verbfrasen. Den historiska processen kan beskrivas som i
(9.25) och (9.26) nedan.
(9.25)

a. [PP at
b. [PP Æ

[EP mjölka
[CP

[nP mjölka
[NP mjölk[vP at mjölka [VP mjölk-

(9.26)

a. [EP mjölka
b. [CP
c. [CP

[nP mjölka
[vP mjölka
[vP at mjölka

[NP mjölk[VP mjölk[VP mjölk-

]]]]
]]]

]]]
]]]
]]]

Av analysen ovan framgår att infinitivmärket till en början endast är förknippad med kontrollinfinitiver som ursprungligen är prepositionsfraser och
att övriga kontrollinfinitiver till en början saknar infinitivmärke. I (9.25) ser
vi hur prepositionsfrasen med ursprunglig nominal EP som rektion har at
som preposition. I övergången till en verbal struktur mister at sin status som
preposition och blir till ett verbfraselement (jfr Falk 2010b). Själva strukturen är dock även fortsatt att betrakta som en prepositionsfras och får spridning primärt i egenskap av sådan. Kontrollinfinitiver som inte har sitt ursprung i prepositionsfraser konstrueras till en början utan infinitivmärke.
Dessa noll-infinitiver sprider sig framför allt som nominalfraser och fungerar
som argument (t.ex. som subjekt och objekt). När at börjar uppfattas som en
del av verbfrasen, och inte som en preposition, får at spridning också utanför
de ursprungliga prepositionsfraskontexterna, jfr (9.26c).
En viktig omständighet som också stöder analysen av at-infinitiver som
prepositionsfraser är att til-styrda at-infinitiver kraftigt ökar mot slutet av
medeltiden. Detta kan förklaras om vi antar att at-infinitiver ännu i fornsvenska fungerar som prepositionsfraser, men med ett prepositionshuvud
som fylls av en lexikalt tom noll-preposition (jfr strukturen i (9.25) ovan).
När infinitivmärket börjar betraktas som ett verbfraselement kan det spridas
också utanför de ursprungliga prepositionsfraskontexterna. Just denna spridning av at till fler kontexter bidrar till att det över tid blir nödvändigt att låta
prepositionshuvudet lexikaliseras av en preposition, för att explicitgöra skillnaden mellan kontrollinfinitiver med status som prepositionsfraser och kontrollinfinitiver med primärt nominal status. Denna preposition är til. Utvecklingen kan beskrivas som i (9.27).
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(9.27)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

[PP at
[PP Æ
[PP Æ
[PP Æ
[PP til

[EP mjölka
[nP mjölka
[CP
[vP at(+)mjölka
[CP at+mjölka [vP at mjölka
[CP at
[vP mjölka
[CP at
[vP mjölka
[CP (til) at
[vP mjölka

[NP mjölk[VP mjölk[VP mjölk[VP mjölk[VP mjölk[VP mjölk-

]]]]
]]]]
]]]]
]]]]
]]]]
]]]

De två första stegen i (9.27) sammanfaller med analysen i (9.25) ovan. Ursprungligen en preposition upptar at P-huvudet i (9.27a) och infinitiven har
nominal status, motsvarande en EP-struktur. I (9.27b) har den nominala
strukturen omtolkats till en verbal, med ett tomt C-lager. Parallellt med detta
omtolkas at från preposition till ett verbfraselement med följd att P-huvdet
står tomt (och upptas av en lexikalt tom noll-preposition). Denna omtolkning
leder så småningom till att at i vissa fall uppfattas som en proklitisk partikel,
ovan markerat med plustecken. I (9.27c) ser vi hur infinitivmärket flyttat till
C och (eftersom at är proklitiskt till infinitiven) i flytten dragit med sig verbet (jfr Falk 2010b). Senare upphör at:s proklitiska status och infinitivmärket
står i C medan infinitiven slutar att lämna vP, jfr (9.27d). Under samtliga
dessa steg har CP:n varit komplement till ett lexikalt tomt P-huvud. I takt
med att infinitivmärket, i egenskap av verbfraselement, sprider sig också
utanför dessa ursprungliga kontexter blir det vanligt att P-huvudet lexikaliseras av til. Detta illustreras av (9.27e). Under äldre nysvensk tid etableras
den moderna distributionen av infinitivmärket, och prepositionsfrasstatusen
upphör. I anslutning till detta antingen minskar användningen av til i förbindelse med at-infinitiv eller också omtolkas til som en del av infinitivfrasen,
jfr (9.27f). Se vidare kapitel 10.
Som vi har sett kan vi räkna med att den moderna distributionen av satstypiska led i at-infinitiver etableras under äldre nysvensk tid. I fornsvenska
är det framför allt kontrollinfinitiver utan at som kan konstrueras med satstypiska led. Jag ser detta som ett resultat av att infinitivmärket etablerat sig
som en del av kontrollinfinitiver generellt och att således at-infinitiver ersätter noll-infinitiver. Det förefaller som om denna spridning av at är i det
närmaste genomförd under 1500-talet. Då räknar jag också med att kontrollinfinitivernas status som prepositionsfraser upphör (jfr ovan).
Enligt min analys ovan beror frånvaron av satstypiska led som negation
och hjälpverb i de fornsvenska kontrollinfinitiverna på att I-domänen är
osynlig för språkbrukarna eftersom TP saknas. Över tid och i takt med att
kontrollinfinitiverna börjar användas i kontexter där bisatser också kan
komma ifråga blir det vanligare att satstypiska led börjar användas. En viktig
omständighet här är att det framför allt är noll-infinitiver som får dessa egenskaper. I at-infinitiver förblir dessa egenskaper ovanliga fram till 1600-talet.
Ett sätt att förhålla sig till detta är att anta att at-infinitiverna i egenskap
av prepositionsfraser har en distribution som är mer avlägsen finita satsers
och att det därför dröjer till dess att statusen som prepositionsfras upphör
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innan de kan byggas ut med satstypiska led. Att at-infinitiver utgör rektioner
i en prepositionsfras kan även sägas förstärka kontrollinfinitivens nominala
karaktär snarare än synliggöra satsstatusen hos at-infinitiverna. I egenskap
av CP-strukturer bör alltså de strukturella förutsättningarna för att innehålla
satstypiska led finnas, men dessa utnyttjas i regel inte. Jag har kunnat belägga ett fåtal undantag, men på det hela taget är det mycket ovanligt. Med
den analys som här föreslås beror alltså detta på att den nominala statusen
hos dessa infinitivfraser är mer påtaglig än i noll-infinitiverna.

9.2.3 Infinitivmärket at
Som jag redan har påpekat i det föregående vill jag alltså inte betrakta infinitivmärket som en preposition, trots att det i stor utsträckning används i kontrollinfinitiver som jag har analyserat som just prepositionsfraser. Istället
antar jag att en lexikalt tom noll-preposition tar at-infinitiver som rektion. I
tidig äldre fornsvenska tänker jag istället att infinitivmärket i första hand är
ett verbfraselement.
Det är svårt att knyta en specifik semantisk betydelse till infinitivmärket,
men det finns ändå omständigheter som talar för att det haft en starkare
egenbetydelse i äldre svenska än vad dess nusvenska motsvarighet har. Jag
har i den historiska undersökningen kunnat visa att finala infinitivfraser klarar sig utan en preposition i äldre svenska, dvs. att en at-infinitiv på egen
hand kan tolkas finalt. I nusvenska är detta endast möjligt i mycket specifika
lexikala kontexter. Infinitivmärket används dock, som vi sett, inte enbart i
finala kontexter. Det är därför inte troligt att at har en så specifik betydelse.
Om man vill knyta en semantisk innebörd till at torde den snarast signalera
någon form av icke-realiserad läsning av infinitiven. I den mån at-infinitiver
används i förbindelse med verb som också tar bisatskomplement är det vanligt att den underordnade verbaktionen har en sådan icke-realiserad läsning. I
bisatskomplementen visar detta sig genom ett verb i konjunktiv eller omskrivningar med modala hjälpverb.
Jag har tidigare (i avsnitt 7.5 ovan) argumenterat för att infinitivmärket
hade fakultativ status som proklitikon i verbfrasen. Det innebär således att at
både kan uppfattas som en klitisk partikel och som ett självständigt ord inom
verbfrasen. Vidare har jag, i linje med Falk 2010b, föreslagit att infinitivmärket flyttar till infinitivfrasens spets, antingen självständigt eller tillsammans med det infinita verbet. Att verbet verkligen flyttar till en position
ovanför verbfrasen visar sig bl.a. genom att verbfrasadverbial har en tendens
att placeras efter infinitiven i sen äldre och yngre fornsvenska. I nollinfinitiver, där infinitiven inte lämnar verbfrasen, är motsvarande placering
istället framför infinitiven. Jämför exemplen i (9.28a–b).
(9.28)

a. Hon födde son ok lärdhe han hwarn dagh läsa aue maria
(Jär 61)
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b. Smaswenin wandis til at läsa aue maria. ok wilde for engin
thing lata. at läsa hwarn dagh at minzsto ena aue maria. (Jär
61)
I princip följer jag alltså den analys som föreslås av Falk (2010b) för att förklara den tidiga och kraftiga nedgången av OV-ordföljd i kontrollinfinitiver
med at. Den beror helt enkelt på att komplexet at + infinitiv tillsammans
flyttar till en strukturellt högre position. Liksom Falk utgår jag från att infinitivmärket flyttar till CP och således får funktion som en infinit subjunktion.
Jag betraktar preverbala objekt som en del av v-domänen, dvs. att OV ska
förstås som en verbfrasintern flyttoperation (jfr Magnusson 2011). En möjlig
position för objekten är därför någon yttre specificerare till vP.
Infinitivmärkets omtolkning från verbfraselement till infinit subjunktion
sker enligt Falks (2010b) analys gradvis. I tidig äldre fornsvenska (dvs. fornsvenska före ca 1300) basgenereras infinitivmärket tillsammans med verbet i
verbfrasen. Strukturellt utgör kontrollinfinitiverna CP-strukturer, men Cdomänen är tom. I enlighet med vad jag föreslagit ovan har detta C-lager
framför allt till funktion att ge en nominal funktion till kontrollinfinitiver. I
fornsvenska efter 1300 tolkas infinitivmärket som en infinit subjunktion,
men behåller sin proklitiska status. Detta medför att komplexet at + infinitiv
flyttar till C-huvudet. Denna flytt maskerar kvardröjande objektsflytt inom
verbfrasen. Slutligen, mot medeltidens slut, upphör at att klitisera på infinitiven, som därmed kvarstår i verbrasen.
Falks analys är på det hela taget kompatibel med de antaganden om fornsvenska kontrollinfinitivers struktur som jag här har argumenterat för. Jag
vill dock föreslå att infinitivmärket endast hade fakultativ status som proklitikon i fornsvenska. Med en sådan analys kan jag redogöra också för tidiga
exempel på mediala led i at-infinitiver och vi slipper att räkna med avgrammatikalisering för att förklara övergången från proklitikon till fritt ord. (Se
avsnitt 7.5.)

9.2.4 Summering
I detta avsnitt har jag presenterat ett förslag till analys av kontrollinfinitivers
och nexusinfinitivers struktur i fornsvenska. Jag har också diskuterat infinitivmärkets syntaktiska status och position i strukturen. Jag ska här söka
summera de viktigaste aspekterna av denna analys.
Infinitiven har ursprungligen nominal status, men denna nominala struktur omtolkas över tid till en verbal. I förbindelse med hjälpverb är strukturen
en enkel vP, medan den i andra kontexter istället får status som CP. Statusen
som CP tillåter infinitiven att fortsatt uppbära nominala funktioner, t.ex. som
objekt och som subjekt. Även om de strukturella förutsättningarna för satstypiska led som satsadverbial och hjälpverb finns redan i fornsvenska, utnyttjas dessa möjligheter i regel inte. Detta beror framför allt på två omstän200

digheter. För det första är infinitiven, historiskt, ett nomen och har därför
primärt distribution som substantiv. För språkbrukarna uppfattas inte kontrollinfinitiven som en infinit sats, utan snarast som ett slags nominal verbfras; kopplingen till bisatser är med andra ord sekundär. För det andra projiceras inte någon TP, vilket innebär att I-domänen i kontrollinfinitiver är
osynlig eller helt enkelt saknas Detta i kombination med att kontrollinfinitiverna inte primärt uppfattas som bisatsekvivalenta i den meningen att de
används som ersättning för bisatser medför att IP-genererade led inte förknippas med kontrollinfinitiver, även om det rent strukturellt vore möjligt.
Satsleden är dock inte omöjliga vilket visar sig genom att det ändå förekommer fornsvenska kontrollinfinitiver med satsadverbial och hjälpverb, om
än i betydligt mer begränsad omfattning än i nusvenska.
Nexusinfinitiverna skiljer sig på den här punkten från kontrollinfinitiverna genom att de har en TP, som också fylls av ett lexikalt led, nämligen infinitivens subjekt. Det innebär att I-domänen alltid är synlig och så att säga
tillgängliggjord för språkbrukarna. Dessutom är nexusinfinitiverna genom
sin distribution intimt förknippade med bisatser, varför de uppfattas och
används just som ett slags bisatsekvivalent fras som fungerar istället för finita satser i vissa kontexter.
Kontrollinfinitiven kommer, i nusvenska liksom i fornsvenska, i två varianter: en med och en utan infinitivmärket (fornsvenskans at). Medan det i
nusvenska är vanligt att tänka sig att infinitivmärket är (eller kan vara) en del
av alla kontrollinfinitiver, som i vissa kontexter kan strykas är det för fornsvenska förhållanden snarast lämpligt att betrakta at-infinitiven och nollinfinitiven som två besläktade men delvis skilda strukturer. Jag vill alltså
inte se det som att infinitivmärket utelämnas i fler kontexter i fornsvenska än
i nusvenska, utan snarare som att infinitivmärket inte kommer till användning på samma sätt som i nusvenska. Jag föredrar därför att inte heller se
infinitivmärket som fakultativt. Istället håller jag det för troligt att infinitivmärket under fornsvenska sprider sig till kontexter där det tidigare inte har
förekommit.
Jag har ovan argumenterat för att at-infinitiverna i fornsvenska utgör prepositionsfraser, med en lexikalt tom noll-preposition i P-huvudet. Analysen
grundar sig på att infinitivmärket etymologiskt är en preposition och att förbindelsen at + infinitiv därför till en början haft funktion som en prepositionsfras. Bruket av at-infinitiver (i förhållande till noll-infinitiver) står
också i fornsvenska starkt i kontexter där annars prepositionsfraser kommer
till användning, t.ex. i förbindelse med rörelseverb och kausativa verb. Mot
slutet av medeltiden blir det vanligt att det lexikalt tomma prepositionshuvudet lexikaliseras av prepositionen til. Vi ser också hur til-styrda at-infinitiver
blir vanligare under medeltiden. Detta ökade bruk av til underlättas alltså av
att at-infinitiverna utgörs av prepositionsfraser, och att det finns en position
för til i strukturen. Som en anledning till att prepositionshuvudet måste lexikaliseras av til ser jag spridningen av infinitivmärket utanför de ursprungliga
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prepositionsfraskontexterna. Under fornsvensk tid sprider sig at också till
sådana kontexter där infinitivmärket tidigare inte kommit till användning.
Det medför således att också infinita CP-strukturer som inte är rektion i en
prepositionsfras kan innehålla at. I och med detta ökar behovet av att explicitgöra vilka strukturer som är prepositionsfraser.
Den ökade frekvensen av at-infinitiver ska alltså inte förstås så att själva
prepositionsfraserna sprider sig. Istället är det snarast så att infinitivmärket
som självständigt ord sprider sig och blir till en del av infinita CP-strukturer
generellt. Kartläggningen av at i mitt material tyder på att denna spridning
av at är genomförd på 1500-talet. Detta leder i sin tur till att at-infinitivernas
tidigare status som prepositionsfraser upphör och kontrollinfinitiver uppfatttas allmänt som CP-strukturer. Det är också vid denna tid som kontrollinfinitiverna mer allmänt börjar förknippas med satser och språkbrukarna ”upptäcker” I-domänen. Detta visar sig genom ett ökat bruk av satstypiska led i
kontrollinfinitiver (med at).
När at-infinitiverna på detta sätt upphör att uppfattas som prepositionsfraser medför det att til, som ofta kommit att lexikalisera det tomma prepositionshuvudet, antingen helt försvinner eller börjar uppfattas som en del av
infinitivmärket. Det är alltså under 1500-talet som til bland vissa språkbrukare etableras som en del av infinitivmärket.
Analysen av fornsvenska at-infinitiver som prepositionsfraser med CP
som rektion borde innebära att dessa strukturer i lika måtto som nollinfinitiverna skulle kunna konstrueras med satstypiska led. Detta sker dock,
som vi sett, i än mindre utsträckning än i noll-infinitiver. Anledningen till
detta är, som jag ser det, att statusen som rektion i en prepositionsfras förstärker at-infinitivens nominala karaktär samtidigt som den försvagar kopplingen till bisatser.
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10 Framväxten av nya infinitivmärken

Ämnet för detta kapitel är uppkomsten av infinitivmärkena til at och til. Medan standardsvenskans infinitivmärke numera är att förekommer dialektalt
också att till och till att används i samma funktion. Detta bruk har utförligt
undersökt av Hagren (2008), som dock inte kan lämna klara besked beträffande konstruktionens uppkomst. Från språkhistoriska översiktsverk (som
Wessén 1965 och Söderwalls ordbok) vet vi att til (at) också använts i äldre
svenska som infinitivmärke(n). Det historiska bruket av til (at) i förbindelse
med infinitiv har inte varit föremål för en närmare undersökning på svensk
botten, och vi vet därför inte när dessa nya infinitivmärken etableras eller
exakt hur det går till. Övergången från preposition till infinitivmärke kan
beskrivas som ett fall av grammatikalisering, och här finns alltså goda möjligheter att följa en sådan grammatikaliseringsprocess i ett historiskt material. Processen har paralleller i andra nordiska språk (se t.ex. Faarlund 2003),
liksom i engelskan (se t.ex. Pak 2006). En viktig fråga är hur man kan avgöra när til övergår från att vara en preposition till ett infinitivmärke.
Prepositionsstyrda kontrollinfinitiver behandlas samlat i avsnitt 6.4 ovan,
där jag översiktligt redogör bl.a. för bruket av til i förbindelse med atinfinitiv. Detta kapitel tar därför som sin utgångspunkt de empiriska resultat
som redovisas i 6.4. Syftet med kapitlet är att följa den historiska process då
nya infinitivmärken etableras i svenskan.

10.1 Empirisk utgångspunkt
Som vi har sett i avsnitt 6.4 ovan är prepositionsstyrda kontrollinfinitiver
ovanliga i äldre fornsvenska (med undantag för en text: Konungastyrelsen).
Längre fram ökar til-styrda at-infinitiver kraftigt i frekvens, medan andra
prepositioner länge är relativt ovanliga i förbindelse med kontrollinfinitiver.
I detta avsnitt redogör jag för den empiriska situationen beträffande til-styrda
kontrollinfinitiver med och utan at samt för prepositionens funktion i dessa
infinitivfraser. Avsnittet utgör en bakgrund för den analys av til (at) som
infinitivmärke som jag presenterar i avsnitt 10.2.
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10.1.1 Övergripande resultat
I äldre svenska är det alltså framför allt til som tar kontrollinfinitiver som
komplement. Kontrollinfinitiverna i fråga konstrueras i normalfallet med at,
men mer eller mindre sporadiskt förekommer också noll-infinitiver efter til, i
synnerhet under den sista undersökningsperioden. I tabell 10.1 nedan redogörs för andelen til-styrda at-infinitiver respektive noll-infinitiver för de
perioder som undersökningen omfattar (jfr också tabell 6.10 och 6.13).
Tabell 10.1 Andelen til-styrda kontrollinfinitiver i det historiska materialet.
at-infinitiv
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

+til (N)
8
30
50
69
178
176
44
7
562

–til (N)
99
157
338
253
270
409
284
353
2 163

noll-infinitiv
+til (%)
8%
21 %
13 %
25 %
43 %
29 %
13 %
2%

+til (N)
0
0
0
2
8
7
9
22
48

–til (N)
106
113
133
218
153
103
163
118
1 107

+til (%)
0%
0%
0%
1%
5%
6%
5%
16 %

I tabell 10.1 ser vi alltså hur andelen at-infinitiver som styrs av til är låg i
tidig äldre fornsvenska, men sedan ökar in i nysvensk tid för att därefter
minska igen. Andelarna varierar något mellan olika perioder, och som vi sett
i avsnitt 6.4 har vi också att göra med en ganska omfattande variation inom
de olika perioderna (se också tablå 10.1 nedan). I den sista undersökningsperioden (Drama II) har til-styrda at-infinitiver nästan helt försvunnit. Tilstyrda noll-infinitiver är, i förhållande till at-infinitiverna, ovanliga under
den undersökta perioden, men i den sista perioden, alltså då de til-styrda atinfinitiverna sjunkit undan, är sådana prepositionsstyrda noll-infinitiver relativt vanliga. I fornsvenska är til-styrda noll-infinitiver ovanliga och de första
beläggen är från slutet av medeltiden.
Som jag nämnde ovan, och även redogör för i avsnitt 6.4, föreligger en
tämligen omfattande variation mellan olika texter i materialet avseende bruket av til-styrda kontrollinfinitiver. Medan sådant bruk är mycket vanligt
förekommande i vissa av materialets texter, saknas belägg nästan helt i
andra. Inte minst gäller detta i perioden sen äldre fornsvenska. Medan andelen til-styrda at-infinitiver är låg i Fornsvenska legendariet (Bur) och Pentateukparafrasen (MB 1b), 5 % respektive 9 %, fungerar hela 48 % av atinfinitiverna i Konungastyrelsen (KS) som rektion till til. Det innebär att den
kraftiga ökning av til-styrda at-infinitiver i sen äldre fornsvenska som vi ser i
tabell 10.1 beror på en enda text. I tidig yngre fornsvenska är variationen
mellan texterna mindre påtaglig, men ökar på nytt i sen yngre fornsvenska.
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Medan andelen är låg i Didirik av Bern (Did) och Stimulus Amoris (Stim),
4 % respektive 8 %, är den desto högre i de fyra övriga texterna från perioden: Den heliga fru Karin (Budde), 24 %, Arvid Siggessons brev (Sigge),
33 %, Peder Månssons brev (Måns), 36 % och Historia Trojana (Troja),
44 %. På motsvarande sätt kännetecknas de äldre nysvenska texterna av en
kraftig variation. Förhållandet kan illustreras som i tablå 10.1, där texterna i
varje period placerats in på en skala med hänsyn till hur stor andel av atinfinitiverna som är til-styrda.
Tablå 10.1 Fördelningen av materialets texter efter andel til-styrda at-infinitiver.
Andel
– 20 %

Äfsv
I

Äfsv
II

Yfsv
I

Yfsv
II

Änsv
I

Änsv
II

Drama Drama
I
II

ÄVgL
ÖgL
UL
SmL

Bur
MB
1b

Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl

Did
Stim

Tungel

Rosen
Dahl
Oxen

1a, 1b,
1c, 1d,
1e

Budde
Sigge
Måns
Troja

Gyllen
Bielke
Vasa
Ber

Rål
Ekebl
Bolin

21 % –
40 %
41 % –
60 %
61 % –
80 %
81 % –

KS

2a, 2b,
2c, 2d,
2e

Ludvig
Hand

Horn

Sammanställningen i tablå 10.1 ger en god bild av variationen inom materialet. Vi kan slå fast att, med undantag för KS, är andelen til-styrda atinfinitiver låg under äldre fornsvenska och tidig yngre fornsvenska. Först
mot slutet av medeltiden tilltar variationen och texterna som ingår i undersökningen sprider sig över skalan. Högst andel til-styrda at-infinitiver i de
fornsvenska texterna har Troja med 44 %. Vi kan också notera att det sker en
förskjutning under denna period så att de flesta texterna vid medeltidens slut
har en andel til-styrda at-infinitiver på över 20 %.
I tidig äldre nysvenska verkar andelen generellt vara högre, och endast en
text, Lars Tungels dagbok (Tungel), befinner sig i den lägsta andelsgruppen.
Texterna sprider sig över samtliga grupper på skalan och i en av texterna,
Johan Hands dagbok (Hand), är andelen så hög som 88 %. I sen äldre nysvenska minskar variationen något. I flera av texterna är andelen under
20 %, resten håller sig mellan 20 % och 40 %, med undantag för Agneta
Horns memoarer (Horn), där hela 98 % av at-infinitiverna styrs av til. I
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yngre nysvenska blir til ovanligare i förbindelse med at-infinitiv och i samtliga dramatexter är andelen under 20 %.
De prepositionsstyrda noll-infinitiverna är för få för att det ska gå att identifiera någon form av variation mellan olika texter. En betydande del av beläggen är dock hämtade från dramatexter, och det finns vissa tecken på att
til-styrda noll-infinitiver här används som ett stilistiskt medel. Möjligen
skvallrar det om att vi har att göra med ett för tiden (dvs. 1700-talet) talspråkligt drag.

10.1.2 Jämförelse mellan til i finala och icke-finala kontexter
En funktion som ofta tillskrivs til är att explicitgöra att kontrollinfinitiver, i
synnerhet at-infinitiver, ska ha final läsning (jfr Wessén 1965:146 f.). Som
vi sett i avsnitt 6.4 är til knappast obligatorisk i förbindelse med finala infinitivfraser och under slutet av 1700-talet ersätts til av för i funktion som final
preposition. Denna process sker vad det verkar parallellt med att det blir mer
obligatoriskt att markera final läsning med en preposition, dvs. att atinfinitiven allt mer sällan självständigt används i finala kontexter. Det förekommer också, om än mer sporadiskt, att til-styrda noll-infinitiver har final
läsning, jfr (10.1a–b).
(10.1)

a. ther swa mykith haffwa ärffwodhat til at frälsa thik (Svm 167)
b. thy wastena klosther haffwer ey annor tilfälle wthsända sina
personor til stwdera som annor kloster oc domkyrkior göra
(Måns 334)

Det är emellertid inte enbart i finala kontexter som til kommer till användning tillsammans med kontrollinfinitiver i äldre svenska. I många fall kan til
snarast betraktas som lexikalt bundet till något led i den överordnade satsen
och således ingå i ett slags lexikal konstruktionsram (se också Kalm 2014).
Ibland fungerar til-frasen då som bundet adverbial, se t.ex. (10.2). I andra
fall är til snarast att betrakta som en partikel. Detta är tydligt exempelvis i
förbindelse med verb som också kan ha til som ett förled. Vi kan exempelvis
finna konstruktionen taka til + at-infinitiv och en betydelsemässigt identisk
tiltaka + at-infinitiv, se (10.3).
(10.2)
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a. […] eliest wille han icke heller wara plichtig till att hålla hwadh
han dem ogierna nock tillsagdtt hade (Hand 34)
b. Clerken skal [...] plictog wara til iij siwngande messor
(G1R 5: 61, efter SAOB).

(10.3)

a. tho dröfdhis hans hugh mykit aff thässe syyn oc hans lystelica
änlitis liter oc fäghrind togh läntelica til at falna (Barl 24)
b. nu tiltok (’börja’) hon at thänkia a litla barnit ihesum (KL 345,
efter Söderwall)

(10.4)

a. thässe waro höfdhinga oc mästara ouir alt folk til at dyrka
manga gudha (Barl 66)
b. mär mästare til läkedoma (Bil 382, efter Söderwall)

Vi har således två typer av til som används i förbindelse med kontrollinfinitiv: ett finalt och ett lexikalt. För att kontrollera til:s eventuella status som
lexikalt bundet led har jag utnyttjat lexikala resurser i form av Söderwalls
ordbok och SAOB. I någon mån har även Schlyters ordbok över landskapslagarnas ordförråd konsulterats. Jag har då för varje ord i en överordnad sats
som följs av til + en kontrollinfinitiv kontrollerat huruvida detta ord samförekommer med til också i andra kontexter. I många fall har detta enkelt låtit
sig göras, i andra fall är det svårare att tala om til som lexikalt bunden. Jag
återvänder till sådana belägg längre fram i detta kapitel.
Av vissa framställningar kan man få intrycket att til primärt har som
funktion att markera final läsning av infinitivfrasen. Detta stämmer dock inte
med resultatet från min undersökning, där til snarast är vanligast utanför de
finala kontexterna. I tabell 10.2 nedan har jag sammanställt hur stor andel av
materialets til-styrda at-infinitiver som uppträder i finala respektive ickefinala kontexter. Sammanställningen ger vid handen att den absoluta merparten av alla til återfinns utanför de finala kontexterna.
Tabell 10.2 Til-styrda at-infinitiver i finala och icke-finala kontexter.
Final
Äfsv I
Äfsv II
Yfsv I
Yfsv II
Änsv I
Änsv II
Drama I
Drama II
Totalt

N
0
2
12
13
75
35
17
1
155

Icke-final
%
(0 %)

7%
24 %
19 %
42 %
19 %
39 %
(14 %)

N
8
28
38
56
103
141
27
6
407

%
(100 %)

93 %
76 %
81 %
58 %
81 %
61 %
(86 %)

Totalt
N
8
30
50
69
178
176
44
7
562

Sammanställningen i tabell 10.2 visar att til knappast primärt har final betydelse när prepositionen används i förbindelse med at-infinitiv. Sedan tidigare
(se avsnitt 6.3.1) vet vi också att det inte blir obligatoriskt att markera en

207

infinitivfras som final med en preposition förrän mot slutet av 1700-talet.
Prepositionen i fråga är då för och inte til.
Slutligen ska sägas några ord om de til-styrda noll-infinitiverna. Totalt är
dessa 48 till antalet, och merparten av dem återfinns utanför finala kontexter.
Endast 11 har final läsning. Det går alltså inte att se någon tydlig koppling
mellan til + noll-infinitiv och final betydelse. Situationen påminner således
om den vi sett ovan med de til-styrda at-infinitiverna. Exempel på til-styrd
noll-infinitiv i finala kontexter återges i (10.5) och utanför dessa kontexter i
(10.6).
(10.5)

Sädan wij alla woro i Kyrckian och hörde Biskopen prädika, satt
iagh migh till skriffwa åtskilligha breef (Rosen 15)

(10.6)

Dä har ja lust te höra (1e, Lycklige)

Sammanfattningsvis har jag i detta stycke visat att til-styrda kontrollinfinitiver över tid blir allt vanligare i mitt material. Särskilt vanliga är de i tidig
äldre nysvensk tid. Det föreligger dock stor variation mellan olika texter.
Under 1700-talet minskar frekvensen för de til-styrda at-infinitiverna och de
verkar nästan helt ha försvunnit vid 1700-talets slut. Även om til kan understryka att infinitivfrasen ska läsas finalt, är detta knappast til:s enda eller ens
primära funktion.

10.1.3 Omotiverat bruk av til
I det föregående delavsnittet har jag utgått från att til i förbindelse med kontrollinfinitiv uppträder i två funktioner: antingen som final markör eller som
lexikalt bundet led i den överordnade satsen. I dessa kontexter betraktar jag
det som okontroversiellt att til är en preposition (eventuellt med partikelfunktion). Det finns emellertid en ganska ansenlig mängd til-styrda atinfinitiver som inte kan förklaras på detta sätt. Som exempel kan anföras när
til + kontrollinfinitiv fungerar som egentligt subjekt, utgör komplement till
komparativt än eller fungerar som prepositionsrektion eller som predikativ.
Bruket gäller så väl til-styrda at-infinitiver som til-styrda noll-infinitiver.
Några exempel på sådant bruk återges i (10.7) nedan.
(10.7)
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a. thet är undersampt till att see (Bol 27)
b. om jag någon gång går dit, så sker det blott för til at få roa mig
i coulisserna med någon Nymph, (2a, Sterbhus)
c. Män anars har iag inte anat tänck än til lefwa och dö mädh honom (Horn 81)
d. Män deras mening war til at inte släpa oss öfwer (Horn 103)

I exempel som dem i (10.7) är det svårt att, med utgångspunkt i de kriterier
som jag ovan redogjort för, tala om en (semantisk eller lexikal) motivering
av til. Istället tycks til användas på ett annat sätt, i en annan funktion. Som
exemplen skvallrar om är detta ett fenomen som i första hand är förknippat
med äldre nysvenska (och senare perioder). I princip alla belägg på til-styrda
at-infinitiver i fornsvenska återfinns i motiverade kontexter (se vidare Kalm
2014 där dessa frågor redovisas i större detalj; jfr också Kalm 2016).
De icke-semantiskt eller lexikalt motiverade til-styrda at-infinitiverna är
av allt att döma relativt vanliga i vissa av materialets texter, särskilt sådana
från äldre nysvenska, och man kan då tala om til (at) som ett infinitivmärke.
Det finns även andra tecken som tyder på ett sådant förhållande. I avsnitt 7.4
ovan redovisar jag vissa ordföljdsmässiga drag i til-styrda kontrollinfinitiver,
bl.a. att bestämningar till infinitiven kan placeras framför til. Denna omständighet skvallrar om att til uppfattades som en del av infinitivfrasen snarare
än som ett led knutet till matrissatsen, se (1.8).
(10.8)

a. och Eder Kong:e Ma:tt, khann latha förschicke hijt någre Peninger, Sölff, eller warur, them thill adt bettale (Gyllen 226: ’för
att betala dem (med)’)
b. ehwad han täkes af sin faderliga wilia migh til at påläga
(Horn 3: ’täcktes att pålägga mig’)

Observera att kontrollinfinitiven i (10.8a) har final läsning. Också detta finala til kan alltså betraktas som en del av ett infinitivmärke, i detta exempel
med ett framflyttat objekt. Med objektet efter verbet går det däremot inte att
avgöra huruvida til i finala kontexter ska uppfattas som en final preposition
eller som en del av ett infinitivmärke. Med objektet i basposition är det i
stället bruket av til i kontexter där det inte tycks finnas något behov eller
någon motivering för prepositionen som är det tydligaste tecknet på att til
börjat användas som en del av ett infinitivmärke. Att det förhåller sig på
detta vis i vissa av materialets texter framstår som tydligt om vi ser till hur
stor andel av alla kontrollinfinitiver (med infinitivmärke) som är rektion till
til. I Johan Hands dagbok (Hand) är andelen 88 % och i Agneta Horns memoarer (Horn) hela 98 % (jfr tablå 10.1 ovan). Eftersom andelen är så hög i
dessa texter är det ganska naturligt att tänka sig til at som infinitivmärke.
Det är emellertid inte uteslutande i dessa texter som til at uppträder i sådana kontexter där det inte tycks finnas någon motivering för til och där det
kan sägas råda variation mellan olika infinitivmärken. Texter som Rasmus
Ludvigssons krönika (Ludvig) och Nils Gyllenstiernas brev och rapporter
(Gyllen) kännetecknas av ett sådant bruk av til at. Det förhåller sig därför
inte så att til och til at fungerar som enda infinitivmärke i någon av de undersökta texterna (möjligen med undantag för Horn). Frekvensförhållanden kan
här ge en antydan om huruvida til ingår som del i infinitivmärke eller ej.
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Man kan misstänka att i texter där omkring hälften av alla at-infinitiver styrs
av til fungerar til knappast enbart som preposition.
Sammanfattningsvis gäller att jag räknar til (at) som infinitivmärke när
det inte finns något i kontexten som talar för att til skulle vara en preposition.
Detta innebär att många av de exempel på til (at) som infinitivmärke som
anförts av t.ex. Söderwall och Wessén (1965) istället analyseras som prepositioner med noll-infinitiv i föreliggande avhandling. Även om det i vissa fall
går enkelt att säga att til knappast kan uppfattas som preposition, t.ex. när en
til-styrd kontrollinfinitiv fungerar som prepositionsrektion, är det många
gånger svårt att i det enskilda fallet avgöra huruvida til ska betraktas som en
preposition eller ett infinitivmärke. Här kan uppgifter om frekvens för tilstyrda kontrollinfinitiver i enskilda texter vara till hjälp. I sådana texter som
kännetecknas av ett rikt bruk av til kan man anta att til utnyttjas som alternativt infinitivmärke vid sidan av at (jfr även Kalm 2016).

10.1.4 Kartläggning av til (at) som infinitivmärke
Syftet med detta delavsnitt är att redovisa när de tidigaste säkra beläggen på
til (at) som infinitivmärke uppträder i materialet. Som säkra belägg räknar
jag til-styrd kontrollinfinitiv som (postponerat) subjekt och prepositionsrektion samt sådana fall där led i infinitivfrasen flyttats till en position framför
til. Därtill har jag också räknat til-styrda kontrollinfinitiver som komplement
till komparativt än hit. Det finns även många andra exempel då til skulle
kunna uppfattas som infinitivmärke, t.ex. där den lexikala motiveringen är
svag. Eftersom detta i många fall blir en fråga om tolkningar (ofta är det
möjligt att läsa in en (försvagad) final betydelse hos prepositionen) väljer jag
att i det följande inte kvantifiera denna typ av analyser. (För ett sådant försök, se Kalm 2014.) Resultatet från kartläggningen av säkra belägg redovisas
i tabell 10.3 nedan. (För exempel, se (10.8) och (10.9) ovan.)
Tabell 10.3 Entydiga belägg på til at och til som infinitivmärke i de nysvenska texterna.
Änsv I
subjekt
predikativ
rektion
komp. än
OV
Totalt

til at
1
4
0
1
8
14

til
0
3
0
0
0
3

Änsv II
til at
8
9
0
1
4
22

til
0
0
0
1
0
1

Drama I
til at
0
0
0
0
1
1

til
0
0
1
0
0
1

Drama II
til at
0
0
3
0
0
3

til
2
0
5
1
0
8

I tabellen har jag inte inkluderat yngre fornsvenska, trots att det faktiskt finns
ett belägg på objekt som flyttats framför til (jfr avsnitt 7.4). Detta är dock det
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enda entydiga belägget på til (at) som infinitivmärke från mitt fornsvenska
material.
Sammanställningen visar att det finns ganska gott om relativt säkra belägg på til (at) som infinitivmärke i äldre och yngre nysvenska. Om vi därtill
lägger att til (at) även används där den lexikala och semantiska motiveringen
för til är svag blir bilden ännu tydligare. Vi ser att det framför allt är til at
som används som infinitivmärke. De första exemplen på til som infinitivmärke från tidig äldre nysvenska fungerar som predikativ. Det har diskuterats huruvida denna typ av belägg, se t.ex. (10.9), ska betraktas som ett konstruktionslån från tyskan (Hellquist 1902:196).
(10.9)

och att inted vore till tvifla, om Turcken nu någod begynte, han
skulle finna ett mycked starckare motstånd än tilförenne
(Tungel 102)

Om til-styrda noll-infinitiver som predikativ utesluts, tyder kartläggningen
på att det först etableras ett infinitivmärke til at och därefter ett infinitivmärke til.

10.2 Grammatikalisering av nya infinitivmärken
I det föregående avsnittet visade jag hur til at och til i framför allt äldre nysvenska kommer till användning som infinitivmärke. Först tycks ett sammansatt infinitivmärke til at etableras, och först därefter ett til. I detta avsnitt
diskuterar jag hur denna utveckling från preposition till infinitivmärke kan
förstås. I ett första delavsnitt (10.2.1) redovisar jag tidigare analysförslag.
Därefter diskuterar jag dessa förslag utifrån mina egna resultat (avsnitt
10.2.2) varpå jag (i avsnitt 3.1.3) presenterar ett förslag till analys av framväxten av de svenska infinitivmärkena til at och til.

10.2.1 Tidigare analysförslag
I språkhistoriska standardverk möter ofta bilden av til at och til som alternativa infinitivmärken i (framför allt äldre) svenska. Så karaktäriserar t.ex.
Wessén (1965:149 f.) til (at) som ”tämligen vanligt som infinitivmärke”
under äldre nysvensk tid. Han nämner dock ingenting om hur han skiljer
infinitivmärket til från prepositionen til. Nedan återges ett urval av Wesséns
(1965:149 f.) exempel.
(10.10) a. Thermedh will iag besluta, at iag eder beder stadig til blifwa
(Gustav Adolf)
b. Liufligit är til see, huru diur och foglarna spisa (Spegel)
c. Liten tufwa kommer ofta stort lass te wälta (Runius)
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Också i Söderwalls ordbok betraktas til som ett infinitivmärke (däremot tas
inte dess sammansatta motsvarighet til at upp). I Schlyters ordbok förekommer dock inte til som infinitivmärke, något som talar för att til övergår från
preposition till infinitivmärke under fornsvensk tid. Moldes (1992) förslag
att til möjligen skulle vara det ursprungligaste infinitivmärket torde därför
vara svårt att finna stöd för. Vi kan även notera att Rietz i sitt dialektlexikon
karaktäriserar til som ett i svenska dialekter allmänt förekommande infinitivmärke. För en mer nyanserad bild av utbredningen av til + noll-infinitiv,
se Hagren (2008).
Söderwall behandlar fornsvenskt til som infinitivmärke i ett särskilt moment under artikeln om prepositionen. Bruket förekommer efter Söderwalls
beskrivning dels efter verb och dels efter substantiv. I bägge fallen ges exempel på til i förbindelse med noll-infinitiv samtidigt som han också hänvisar tillbaka till beskrivningen av prepositionen til i förbindelse med atinfinitiv. Det tycks alltså som om det är själva utelämningen av at som gör
att Söderwall betraktar til som ett infinitivmärke.
Söderwall räknar således med ett infinitivmärke til som har en distribution som tycks överlappa med til + at-infinitiv. I de senare fallen räknar han
dock normalt inte med att til är en del av ett infinitivmärke utan att det fungerar som preposition. Ett undantag tycks dock til i förbindelse med byria
vara, där det i Söderwalls ögon ibland snarast uppträder som en förstärkning
av at. Man kan här fråga sig vad det är som til skulle förstärka i at. Förbindelsen har knappast en final betydelse när den står efter verbet byria. Dessa
frågor utvecklas (naturligt nog) inte vidare i ordboken.
Av beskrivningen i Söderwall kan vi dra två försiktiga slutsatser. Den
första är att Söderwall generellt tycks räkna til som infinitivmärke när det
uppträder i förbindelse med en noll-infinitiv, även om motsvarande belägg
med at-infinitiv skulle betraktas som prepositionsstyrd infinitivfras. Den
andra slutsatsen är möjligen att til får funktion som infinitivmärke före til at,
som endast upptas som infinitivmärke i supplementet från en relativt sen
handskrift.
SAOB:s artikel om till trycktes 2003 (med Bo-A. Wendt som författare)
och omfattar fyra moment varav det tredje är ägnat til som infinitivmärke
(spalt T 1159 f.). Bruket betecknas som ”numera starkt bygdemålsfärgat”.
Här anförs fem huvudsakliga kontexter för till som infinitivmärke med
kommentaren att det i vissa fall kan vara vanskligt att skilja prepositionen till
(med noll-infinitiv som rektion) från infinitivmärket till (T 1160). Som första
användningsområde tas sådana fall upp där infinitivfrasen har en ”tydligt
framträdande bet. av avsikt”, dvs. när den har final läsning, se t.ex. (10.11a).
I nära anslutning härtill finner man användningar där infinitivfrasen utgör
attribut till substantiv och ”anger det bruk vartill företeelsen är avsedd eller
ägnad”, se (10.11b). I förbindelse med verben ha, få och veta när dessa anger
”påbörjat innehav (…) l. kännedom”, se (10.11c). Slutligen beaktas sådana
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fall då infinitivfrasen fungerar som predikativ, särskilt efter vara, bliva och
stå samt när infinitivfrasen är komplement till komma, se (10.11d–e).
(10.11) a. Till Inbärga 1285 las höö (har åtgått) dagz(ver)k(er) 257
(GripshR 1604, s. 55)
b. Drogh mijn hustr til Vpsala at … uttaga 8 tunor rogh til så medh
(JTBureus i 2Saml. 4: 34 (1604))
c. När man thessa bodhen holla skal fåår man såå mykit til göra
ath tijdhen skal icke reckia til, ath tagha sich noghra andra gerningar före (OPetri 1: 22 (1526))
d. Någre svåhre saaker … som bliffva till consulera
(OxBr.8: 500 (1649))
e. Kommer så nu til stå: […]
(Stiernhielm Arch F 4 b (1644))
SAOB anför ett exempel från 1900-talet, men de flesta av beläggen är från
1500- och 1600-talet, något enstaka belägg från 1700-talet. Detta talar för
Wesséns (1965:149) uppfattning att til i synnerhet under äldre nysvensk tid
varit i bruk som infinitivmärke (jfr ovan).
I Wessén 1965 och i de ordboksartiklar som refererats ovan finns inga resonemang om hur man kan avgöra huruvida til ska uppfattas som ett infinitivmärke eller en preposition (jfr dock påpekandet i SAOB om gränsdragningsproblematik). Birgit Eaker (1997) redogör i en artikel för hur ett sådant
test skulle kunna utformas med utgångspunkt i den variation som hon tycker
sig se i svenska dialekter. Testet går ut på att söka skilja mellan prepositionen til och infinitivmärket til genom olika typer av omformuleringar där man
t.ex. kan se huruvida til kvarstår om infinitivfrasen ersätts med en nominalfras (i fall där detta är möjligt). Om til kvarstår framför nominalfrasen är
detta ett tecken på att den är en preposition medan, det istället tyder på att til
utgör (del av) infinitivmärke om den försvinner. (Se vidare Eaker 1997:52
för exempel.) Eaker (1997:49) redogör också för sin syn på förhållandet
mellan til och at i deras funktion som infinitivmärke. Eaker ansluter sig till
uppfattningen att at är svenskans första infinitivmärke och att til först senare
fått denna funktion. Både at och til har, som tidigare nämnts, en likartad
betydelse (som prepositioner). Medan at blivit standardsvenskans infinitivmärke, har til fått fäste i vissa dialekter där det fortlever i denna funktion.
Kombinationen til + at menar hon är en senare utveckling.
I slutet av sin artikel påpekar Eaker att infinitivmärket i svenska dialekter
vore ett lämpligt ämne för en större undersökning, och en sådan företogs av
Kristina Hagren (2008) i hennes doktorsavhandling. En av frågorna som
Hagren söker att besvara är just huruvida till kan betraktas som ett infinitivmärke i svenska dialekter (Hagren 2008:18). I avhandlingen redogörs utförligt för infinitivkonstruktioner i svenska dialekter genom en rikhaltig exempelsamling som möjliggör kartläggningar av olika fenomens geografiska
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utbredning. Frågan om till.s status som infinitivmärke visar sig dock vara
svår att besvara: hur kan man säkert veta att till inte är en preposition som tar
en noll-infinitiv som rektion? I flera av sina mest prototypiska användningar
finner nämligen Hagren (2008:252 f.) att till tycks vara knuten antingen till
ett överordnat adjektivs eller verbs lexikala konstruktionsram (jfr resonemang ovan). Slutsatsen blir att frågan om ”till är infinitivmärke eller preposition [kanske inte] kan avgöras” (a.a., s. 253). Hagren menar dock att til
tidigast kommit till användning i förbindelse med at-infinitiv. Förbindelsen
til at har sedan på olika vis fått spridning varefter at kommit att strykas och
til kvarstår som enda led framför infinitiven, som ett nytt infinitivmärke
(a.a., 253 f.). Denna analys är dock snarast en hypotes eftersom, som Hagren
också påpekar, det krävs ett språkhistoriskt material för att kunna besvara
denna typ av frågor.
Bruket av til som infinitivmärke har diskuterats också för norska förhållanden. Agnete Nesse (2002) analyserar i sin avhandling vissa dialektala
drag i den bergenska dialekten och ett av dessa drag är infinitivmärket te.
Nesse argumenterar för att te kommit in i norskan efter språkkontakt med
lågtyskan under hansatiden (då Bergen utgjorde en viktig knytpunkt). Men
istället för att det skulle röra sig om ett rent lexikalt lån menar Nesse att det
handlar om ett slags ”system-lån”, där de bergenska språkbrukarna antog det
lågtyska bruket att låta en (lokativ) preposition också fungera som infinitivmärke. Vi får utgå från att kopplingen mellan infinitivmärket at och prepositionen at inte längre var tydlig för språkbrukarna. När man identifierat det
lågtyska systemet har detta, enligt förftattaren, sedan överförts på norskt
språkbruk och den inhemska prepositionen te har kommit att användas som
infinitivmärke (Nesse 2002:198 f.). Att infinitivmärket också i lågtyska är te
är därför mest en slump. Nesse avvisar också att infinitivmärket te skulle
bero på att at kommit att strykas när det står efter te. Argumentet är att denna
typ av strykning av infinitivmärke efter preposition normalt inte äger rum,
varken i nutida norska eller i äldre språkstadier (Nesse 2002:198).
Jan Terje Faarlund (2003, 2004a, 2005) har i en serie arbeten visat att vi
inte behöver räkna med lågtysk språkkontakt för att förklara uppkomsten av
infinitivmärket te i norskan. Snarast handlar det, menar Faarlund, om ett
slags upprepning av historien då te, liksom tidigare at, utvecklats från preposition till infinitivmärke. Precis som i fornsvenska var te en preposition som i
fornvästnordiska ofta tog at-infinitiver som rektion. Över tid har til kommit
att överta at:s funktion som infinitivmärke. Som stöd för sin analys kan
Faarlund visa att de tidigaste exemplen på te framför noll-infinitiv återfinns
just i kontexter där te också samförekommer med at-infinitiv (t.ex. i finala
konstruktioner). Faarlund kommenterar också att det i Nesses (2002) analys
finns ett kronologiskt glapp som hon inte tillfredsställande kan redogöra
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för.38 Medan det lågtyska inflytandet är starkt under medeltiden, är de första
beläggen på te + noll-infinitiv omkring två hundra år senare (Faarlund
2004:97 f.). Faarlunds förklaring liknar i mycket den som Hellquist
(1948:970) redogör för i sin etymologiska ordboksartikel om til som infinitivmärke. Beskrivningen är också lik den i SAOB (T 1159) och det är till
Faarlunds analys som Hagren (2008) ansluter sig.
I detta avsnitt har jag presenterat några analyser av infinitivmärket til som
tidigare framförts. Utgångspunkten är beskrivningar i olika lexikala resurser.
Vi noterar att til inte beskrivs som ett infinitivmärke i Schlyters ordbok, men
väl i Söderwalls där några exempel anförs. Även i SAOB behandlas til som
infinitivmärke, men här kommenteras också att det i vissa fall kan vara svårt
att avgöra huruvida til ska betraktas som preposition eller infinitivmärke.
Birgit Eaker (1997) redogör för olika typer av test som kan användas för att
skilja prepositionen från infinitivmärket. Hon redogör också för sin uppfattning att at och til parallellt använts som infinitivmärken i fornsvenska och att
olika infinitivmärken fått fäste i olika delar avlandet. Kombinationen av de
två til at är, i hennes uppfattning, en senare utveckling. Kristina Hagren
(2008) genomför en kartläggning av infinitivkonstruktioner i svenska dialekter och försöker utröna i vilken utsträckning til fungerar som infinitivmärke.
Detta visar sig dock vara en svår uppgift eftersom til i förbindelse med nollinfinitiv ofta uppträder i kontexter där til ingår som en del av ett överordnat
leds lexikala konstruktionsram. För norska förhållanden har Agnete Nesse
(2002) argumenterat för uppfattningen att te som infinitivmärke kommer av
språkkontakt med lågtyska under hansatiden. Faarlund (2003, 2004a, 2005)
vänder sig dock emot denna uppfattning och visar hur infinitivmärket til/te
kan ha uppstått oberoende av språkkontakt genom en grammatikaliseringsprocess. Till denna uppfattning ansluter sig även Hagren (2008) som dock
inte kan följa någon historisk utveckling i sitt dialektmaterial.

10.2.2 Diskussion av tidigare analysförslag
Fokus för de ovan refererade arbetena har varit utbredningen av til som infinitivmärke samt uppkomsten av detsamma. Flera av analyserna (t.ex.
Faarlund 2003, 2004, 2005) utgår från att ursprunget till infinitivmärket til
står att finna i sådana kontexter där til i egenskap av preposition kommit att
stå omedelbart framför at-infinitiven, t.ex. i finala konstruktioner, och därigenom kommit att överta at:s funktion som infinitivmärke för att därefter få
spridning utanför de ursprungliga kontexterna där til använts som preposition. Det tydligaste tecknet på att til fungerar som infinitivmärke är enligt
38
Nesse (2002:199) är dock medveten om detta problem och menar att en starkt skriftspråklig norm att använda at som infinitivmärke gör att det dröjer innan te slår igenom i skriftspråket. I talspråket däremot bör det enligt Nesse ha kommit till användning redan under hansatiden.

215

Faarlund att til-infinitiven används i kontexter där det aldrig varit tal om
prepositionsstyrd at-infinitiv, t.ex. när infinitivfrasen fungerar som subjekt.
Faarlund diskuterar inte til at som infinitivmärke, men anmärker (2003:97,
not 1) att til at i en enskild text används som infinitivmärke. Faarlund betraktar detta antingen som ett sätt att få versmåttet att gå ihop eller att i skrift
återge ett talspråkligt drag.
Med tanke på hur vanligt til at är i många av de texter som ingår i min
undersökning (jfr ovan) finner jag det befogat att räkna med ett infinitivmärke til at som fått större utbredning, i varje fall i skriftspråket, än vad til
får. Birgit Eaker (1997) menar att til at skulle uppstå sekundärt i förhållande
till infinitivmärkena at och til, men jag har svårt att finna stöd för ett sådant
antagande i mitt material, där til i förbindelse med noll-infinitiv tycks bli
vanligt först i yngre nysvensk tid. Förbindelsen til at är som vanligast redan
under 1500-talet, men är relativt ovanligt redan bland författare födda på
1600-talet (med vissa undantag, t.ex. Agneta Horn). I supplementet till Söderwalls ordbok anges ett enda exempel på til at som infinitivmärke, medan
flera exempel på til i samma funktion exemplifieras. Detta tycks stödja Eakers (1997) antagande att til at skulle vara en senare utveckling. Nu förhåller
det sig dock så med Söderwalls exempel, vilket redan påpekats ovan, att de
belägg på til + noll-infinitiv ofta har direkta motsvarigheter i til-styrd atinfinitiv i fornsvenskt material. I dessa exempel analyserar dock Söderwall
til som preposition, på ett undantag när.39
Medan de flesta analyser av til som infinitivmärke utgår från att prepositionen til utvecklats till infinitivmärke på samma sätt som tidigare at (jfr t.ex.
Hellquist 1948, Faarlund 2005) argumenterar Nesse (2002) alltså för at fenomenet ska betraktas som ett fall av språkkontakt med lågtyskan. Nesse
befattar sig endast med dialekten i Bergen och det är inte givet att hon anser
sin analys ha bäring också utanför detta språkområde, men några kommentarer till förslaget ur en svensk synvinkel kan ändå vara på sin plats. För
svenskans del är det nämligen mindre troligt att til skulle bero på språkkontakt. Något som bestämt talar emot en sådan analys är det faktum att älvdalskans infinitivmärke är te (se t.ex. språkproven i Åkerberg & Nyström
2012; jfr också Hagren 2008:242). Älvdalskan är ett dialektområde som
knappast utsatts för kraftig påverkan från lågtyska. Vi kan därför slå fast att
det i varje fall finns förutsättningar för en inhemsk etablering av ett infinitivmärke til. Därmed dock inte sagt att etableringen av til inte kunnat understödjas av (låg)tyskt inflytande.
Sammantaget menar jag att större betydelse måste fästas vid til at vid analysen av til som infinitivmärke. Det mycket frekventa bruket av til-styrd atinfinitiv, i kombination med att til-styrd noll-infinitiv till en början är mycket
39

När det gäller Söderwalls exempel på til som infinitivmärke kan vi därtill notera att Holm
(1958:215) betraktar två av beläggen som ”tvivelaktiga”. Holm utvecklar dock inte vad han
menar med denna synpunkt.
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ovanligt, antyder att även förbindelsen til + at kan ha fått funktion som infinitivmärke. Särskilt troligt framstår detta i texter där över 80 procent av alla
at-infinitiver styrs av prepositionen til. För att avgöra huruvida til ska betraktas som del av ett infinitivmärke krävs dock kriterier för att skilja mellan
preposition och infinitivmärke. Sådana kriterier presenteras i följande avsnitt.

10.2.3 Analys
Som framgår av avsnitt 10.1.4 ovan betraktar jag såväl til at som til som
infinitivmärken vid sidan av at i äldre svenska, och jag menar att uppkomsten av ett infinitivmärke til inte kan förstås utan att man sätter de båda tilvarianterna i relation till varandra. Den analys som jag argumenterar för
påminner till stor del om Faarlunds (2003, 2004a, 2005), men med den skillnaden att jag när det gäller svenska förhållanden håller för troligt att ett
sammansatt infinitivmärke til at etableras tidigare än til. Infinitivmärket til
kan på så vis förstås som en förkortad variant av til at. Jag utgår alltså inte
ifrån att til på egen hand sprider sig från vissa specifika kontexter, t.ex. finala, för att användas allmänt i kontrollinfinitiver utan att det är först när til
at fått sådan spridning som också til får det.
Faarlunds (2003, 2004a, 2005) analys utgår från att prepositionen til av
olika anledningar kommit att stå omedelbart framför at-infinitiver (t.ex. som
final markör). Över tid har språkbrukarna omtolkat strukturen på ett sätt som
innebär att til övertar infinitivmärkets funktioner varpå at kan strykas. Till en
början har därför infinitivmärket til en begränsad spridning och uppträder
enbart i kontexter där til också kan tolkas som preposition. Denna dubbla
funktion (preposition och infinitivmärke) omtolkas senare, enligt analysen,
så att til uppfattas som ett rent formord, ett infinitivmärke och får därför en
spridning utanför dessa prototypiska kontexter. Den analys som föreslås här,
för svenska förhållanden, skiljer sig alltså från Faarlunds förslag genom att
jag också räknar med ett infinitivmärke til at som föregår etableringen av
infinitivmärket til.
Som vi har sett i kapitel 4 förekommer också i nusvenska att infinitivmärket utelämnas efter preposition, se (10.12) nedan för exempel (upprepade
från kapitel 4). Det tycks dock inte finnas några tendenser till att dessa prepositioner utvecklas mot infinitivmärken.
(10.12) a. När jag gick ut för titta såg jag at hela paradentrén var full av
rök. (Press 96)
b. Det var efter dessa samtal som jag beslöt mig för skildra de
svenskar som (…). (Press 97)
c. I tisdags avled han på ett sjukhus efter ha sårats i ett bakhåll.
(Press 96)
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d. För den som är intresserad av träffa och se gamla medaljprydda
veteraner (…) rekommenderas ett besök i Moskva (…).
(Bloggmix 2006)
Enbart strykning av infinitivmärke efter preposition tycks alltså inte (nödvändigtvis) räcka för att ett nytt infinitivmärke ska etableras. Det är inte
strykningen av infinitivmärket i sig som gör att til får status som infinitivmärke, utan det är omtolkningen av förbindelsen til at.
Min analys påminner om den som Henrik Rosenkvist (2004) lanserar för
konditionalt om, och jag ska i det som följer kortfattat sammanfatta hans
analys. Rosenkvist vänder sig emot den etablerade etymologin som utgår
från att om går tillbaka på den urgermanska subjunktionen ef (se vidare
Braunmüller 1978). Den tänkta ljudutvecklingen kan beskrivas enligt
(10.13), efter Rosenkvist (2004:129).
(10.13) ef >

æf >

æn >

æm >

um

Vi kan notera att den ursprungliga formen enligt (10.13), ef, tycks fortleva i
engelskans och isländskans konditionala subjunktioner (if respektive ef).
Etymologin, som helt bygger på argument från junggrammatiska ljudlagar,
föreslogs först av Lyngby (1863) och har senare förespråkats bl.a. av Kock
(1886). En mindre uppmärksammad etymologi föreslogs av Leffler (1877)
och utgår från att konditionalt om inte är besläktat med ef utan att det istället
är prepositionen um som på andra vägar fått konditional betydelse. Leffler
anför exempel från Östgötalagen, där um står i förbindelse med den konditionala subjunktionen än, se (10.14), citerat efter Rosenkvist 2004:131.
(10.14) Um æn bonde dör ok huru længe lik skal inne halda
Leffler menar att förbindelser av detta slag, där prepositionen um står omedelbart framför den konditionala subjunktionen æn, utvecklas till en tvåordig
konditional subjunktion, um æn. I ett senare skede har sedan det andra ledet,
som ursprungligen uppburit den konditionala betydelsen, kommit att strykas
och um har självständigt fungerat som konditional subjunktion. Det finns
vissa paralleller till den av Leffler föreslagna analysen, exempelvis har
subjunktionen då tillkommit på ett liknande sätt: tha æn > tha. Rosenkvist
(2004:135) presenterar en analys med utgångspunkt i Lefflers analys som
kan sammanfattas enligt följande.
(10.15) a. [PP um
b.
c.
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[CP [C æncond …
[CP [C um æncond …
[CP [C umcond …

]]]
]]
]]

Utvecklingen från preposition till subjunktion sker i två steg, och det är mellansteget som här är av intresse. Utgångspunkten är en preposition med ett
slags textuell funktion (ungefär ’det följande ska handla om’) som följs av en
konditional bisats inledd av subjunktionen æn. I det andra stadiet har prepositionen kommit att uppfattas som en del av den konditionala subjunktionen.
Slutligen har det ursprungliga konditionala elementet æn utelämnats och um
har ensam börjat användas som konditional subjunktion. För våra syften är
det särskilt det andra steget, se (10.15b) ovan, där prepositionen integreras
med subjunktionen av intresse. Jag tänker mig att detta steg har en direkt
parallell i til-styrda at-infinitiver. Innan til får funktion som infinitivmärke
har förbindelsen til at kommit att omtolkas som ett tvåledat infinitivmärke.
En påtaglig skillnad mellan konditionalt um och infinitivmärket til är att
mellanstadiet tycks ha fått starkt genomslag i til-fallet, men inte i um-fallet.
En förenklad analys av utvecklingen kan sammanfattas som i (10.16) nedan.
(10.16) a. [PP til
b.
c.

[CP [C atInf.m. …
[CP [C til atInf.m. …
[CP [C tilInf.m. …

]]]
]]
]]

Analysen förutsätter att til och til at bör ha haft liknande distribution samt att
til at bör ha etablerats som infinitivmärke före det att til gör det. Bägge dessa
prediktioner tycks få empiriskt stöd av undersökningen. Kartläggningen av
til-styrda kontrollinfinitiver med infinitivmärke visar att dessa ökar i frekvens mot slutet av medeltiden och blir mycket vanliga under tidig äldre
nysvensk tid, särskilt i vissa texter. I sen äldre nysvenska är til-styrda atinfinitiver fortsatt mycket vanliga hos Horn, men i övrigt mindre frekventa
än tidigare. Inte heller i 1700-talstexterna är til-styrda at-infinitiver särskilt
vanliga, men under denna period tycks istället til-styrd noll-infinitiv bli vanligare. Att til-styrda at-infinitiver etableras före motsvarande noll-infinitiver
talar för analysen i (10.16) ovan.
I avsnitt 10.1.2 använde jag vissa kriterier för att identifiera när til (at)
fungerar som infinitivmärke i mitt material. I det följande avsnittet (dvs.
10.1.3) visade jag att kontrollinfinitiver med til (at) som infinitivmärke förekommer mot slutet av medeltiden, men uppträder med störst frekvens under
tidig äldre nysvenska samt hos Horn i sen äldre nysvenska. Det tycks som
om det rör sig om en parallell utveckling; när til at får användning som infinitivmärke får också til det. Även detta förhållande innebär alltså ett stöd för
analysen ovan. Ytterligare stöd utgör det faktum att det så gott som alltid går
att finna parallella belägg på til-styrda at-infinitiver och til-styrda nollinfinitiver. De uppträder i mycket hög utsträckning i samma kontexter. Detta
gäller inte minst innan vi kan räkna med ett etablerat infinitivmärke til at, då
til alltså fortfarande har status som preposition.
Strykning av at efter prepositionen til sker sporadiskt under såväl fornsvensk som äldre nysvensk tid, men det är inte detta förhållande i sig som
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leder till att til etableras som infinitivmärke. I stället är det så att til at som
helhet får en mer utbredd användning i sen yngre fornsvenska och framför
allt i tidig äldre nysvenska. Språkbrukarna tolkar til at som ett slags sammansatt infinitivmärke. Inledningsvis möjligen med en distribution som begränsas till specifika kontexter, men senare även utanför dessa. När denna
spridning till alla typer av kontexter ägt rum börjar också til-infinitiv (dvs.
utan at) att återfinnas i sådana kontexter. Strykningen av at fortsätter alltså
även efter det att til at får funktion som infinitivmärke och på så vis kan man
betrakta infinitivmärket til som en förkortad variant av det tvåledade infinitivmärket til at.
Maria Bylin (2013) använder sig av begreppet skiktning (eng. layering)
för att illustrera hur olika funktioner hos aspektuella verb kan samexistera
(se också Hopper & Traugott 1993:124 ff. för en introduktion till skiktningsbegreppet). Som tydligt framkommer av Bylins undersökning förhåller det
sig nämligen inte så att ett lexikalt huvudverb som börjar användas som
hjälpverb direkt mister sina huvudverbsegenskaper. Tvärtom är det normala
att dessa båda funktioner hos verbet, som huvudverb och som hjälpverb,
samexisterar, i vissa fall under mycket lång tid. Skiktningsbegreppet kan
också utnyttjas för att illustrera hur olika led kommit att uppfattas som infinitivmärken i svenskans historia. Även om det i ett par av de undersökta
texterna (Hand och Horn) står klart att til at är det generella infinitivmärket
är det i andra texter vanligt att til (at) utnyttjas som infinitivmärke vid sidan
av det ofta vanligare infinitivmärket at. Det råder alltså en variation eller
konkurrens mellan flera olika infinitivmärken. Utvecklingen genom svenskans historia kan illustreras som i figur 10.1 nedan.
at + V i finala kontexter
at + V i alla kontexter
til + at + V i specifika kontexter
til + V i specifika kontexter
til + at + V i alla kontexter
til + V i alla kontexter

>

Fornsv.
>
>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

Nusv.
(>)
>
>

>

Figur 10.1 Skiktningsschema för infinitivmärkeskonstruktioner i svenskans
historia.

Skiktningsschemat ovan illustrerar hur at-infinitiven ursprungligen haft final
betydelse, men att den tidigt börjat spridas till icke-finala kontexter. Under
en lång tid har at kvar sin möjlighet att ensam uttrycka final betydelse, och
till viss del fortsätter detta in i nusvensk tid (se avsnitt 6.3 ovan). Något senare börjat til uppträda i förbindelse med at-infinitiv. Det rör sig först om
specifika kontexter (antingen i finala konstruktioner eller när til är lexikalt
bundet till ett överordnat led). Vi finner också (om än sporadiskt) exempel
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på til-styrd noll-infinitiv från samma period och i samma kontexter. Mot
slutet av den fornsvenska perioden, och i synnerhet under tidig äldre nysvensk tid ser vi en ökning i bruket av til-styrda at-infinitiver. Bruket sprider
sig snart också utanför de specifika lexikala och semantiska kontexter där til
tidigare kommit till användning och vi kan tala om en etablering av ett infinitivmärke til at. Parallellt med detta, eller kanske något senare, börjar också
til-styrd noll-infinitiv användas på ett liknande sätt och det etableras ett infinitivmärke til. Bruket av infinitivmärket til at går tidigt tillbaka i materialet,
men bruket av til som infinitivmärke fortsätter in på 1700-talet, då det till
och med tycks bli något vanligare, för att sedan mer och mer försvinna från
standardspråket.

10.3 Summering
Som framgått är alltså til en preposition som oftare än andra prepositioner tar
at-infinitiver som rektion. I framför allt det yngre nysvenska materialet förekommer också att til tar noll-infinitiver som rektion. Många gånger finns det
förklaringar till varför til står framför infinitivfrasen. Det kan röra sig om en
final konstruktion där til kan antas fungera som ett slags markör för den finala läsningen av infinitiven, men det kan också röra sig om en lexikalt bunden preposition, dvs. att til är knutet till den lexikala konstruktionsramen hos
ett led i den överordnade satsen. I materialet från äldre nysvensk tid och
framåt går det dock att finna exempel på til-styrda kontrollinfinitiver där det
är svårt att finna någonting som skulle motivera bruket av prepositionen. Så
förekommer exempelvis att til styr kontrollinfinitiver som fungerar som
(postponerat) subjekt liksom att en annan preposition styr en til-inledd kontrollinfinitiv. När til på detta vis tycks sakna motivering kan man tala om til
som (del av) ett alternativt infinitivmärke. I vissa av materialets texter är til
at det absolut vanligaste sättet att inleda en kontrollinfinitiv, så i Johan
Hands dagbok (Hand) och Agneta Horns memoarer (Horn). Det är tydligt att
författarna till dessa texter uppfattade til at som sitt primära infinitivmärke.
Att til används som infinitivmärke i vissa nordiska dialekter har uppmärksammats av många forskare, och det finns också analyser av den språkhistoriska utvecklingen. En vanlig analys är att til övertar at:s funktion som infinitivmärke. Jag har här argumenterat för en något modifierad version av
denna analys som bygger på att infinitivmärket til är ett slags förkortad variant av det redan tidigare etablerade infinitivmärket til at. Det är först när til
at får spridning som infinitivmärke som även til får det. Det rör sig alltså inte
om en enkel strykning av at efter prepositionen til. Utelämning av infinitivmärket efter preposition förekommer sporadiskt även i nusvenska, men leder
förmodligen inte till etableringen av nya infinitivmärken.
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11 Avslutning

I den här avhandlingen har jag presenterat resultaten från en synkron och
diakron undersökning av kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver i svenskan.
Syftet har varit att närmare klargöra relationen mellan dessa satsekvivalenta
infinitivfraser i svenskans historia samt att presentera en analys av deras
abstrakta struktur inom ramen för en generativ grammatikmodell. Eftersom
kontrollinfinitiver i nusvenskan särskilt kännetecknas av det inledande infinitivmärket har undersökningen också fokuserat på egenskaper hos denna
kategori. I inledningen presenterade jag ett antal forskningsfrågor som alla
berörde olika aspekter av infinitivfraser och infinitivmärken. Min studie har
även kommit att aktualisera frågor som rör verbets och satsens syntax i ett
mer generellt perspektiv, t.ex. när det gäller hur tempus och finithet reflekteras i satsens struktur.
En betydande del av avhandlingen har ägnats relationen mellan kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver. De empiriska resultaten visar att det finns
både likheter och skillnader mellan dessa båda kategorier. I såväl fornsvenska som nusvenska gäller att nexusinfinitiver generellt fungerar som
infinita varianter till bisatser, dvs. att det alltid går att bygga ut en nexusinfinitiv till en komplett bisats med i princip samma innebörd. Kontrollinfinitiver, å andra sidan, har en mer självständig användning i förhållande till finita
satser och kan inte alltid ersättas med en motsvarande bisats. I nusvenska
kan båda typerna av infinitivfraser innehålla satstypiska led som hjälpverb
och satsadverbial, även om det tycks finnas större begränsningar på kontrollinfinitiverna än på nexusinfinitiverna. Förhållandena i fornsvenskan har visat
sig vara mer invecklade, eftersom satstypiska led då i stort sett helt saknas i
kontrollinfinitiver. Först under 1600- och 1700-talet blir sådana vanliga i
samma utsträckning som i nusvenska.
Analysen av de empiriska förhållandena utgår från en jämförelse mellan
de satsekvivalenta infinitivfraserna och bisatser. Med utgångspunkt i de empiriska förhållanden som jag beskriver i kapitel 4 föreslår jag att nusvenska
kontrollinfinitiver ska analyseras som en särskild infinit satstyp, medan
nexusinfinitiver istället ska förstås som en reducerad finit sats. I kapitel 5
visade jag hur en sådan förståelse av de satsekvivalenta infinitivfraserna kan
beskrivas och förklaras i en generativ analysmodell.
Den språkhistoriska undersökningen av infinitivfraserna tyder på att kontrollinfinitiverna i grunden har haft samma funktioner i fornsvenska som i
nusvenska, men att de kännetecknas av större begränsningar beträffande
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vissa inre egenskaper. Fornsvenska nexusinfinitiver däremot skiljer sig
mycket litet från nusvenska förhållanden. I analysen av dessa empiriska resultat utgår jag från att infinitivfraserna i princip har samma struktur i fornsvenska som i nusvenska. När det gäller nexusinfinitiverna är detta okomplicerat. Kontrollinfinitiverna, å andra sidan, har samma kategoritillhörighet
som i nusvenska och analyseras som CP-strukturer, men kopplingen till bisatser är sekundär. Infinitivformen har uppstått ur en nominal verbalabstrakt,
och därför framstår kontrollinfinitiverna länge snarast som ett slags verbal
struktur med nominala egenskaper, vilket förklarar att det dröjer innan de
börjar ta satstypiska led.
Även infinitivmärkets syntaktiska egenskaper och lexikala uttryck har
förändrats genom svenskans historia. Dess utveckling från preposition till
infinit subjunktion har gått stegvis, via en period som proklitisk partikel på
verbet. I detta skede har det varit möjligt att fortsatt se at-infinitiven som en
prepositionsfras, fast utan synlig preposition. Jag har till och med hävdat att
vissa kontrollinfinitiver behåller sin status som prepositionsfras in i nysvensk
tid. Efter hand blev det emellertid vanligt att låta at + infinitiv föregås av en
synlig preposition, nämligen til (som ett förtydligande av infinitivfrasens
betydelserelation i den överordnade strukturen). I förlängningen uppstår två
nya infinitivmärken, til at och senare til under 1500- och 1600-talet.
När den här avhandlingen med detta kapitel nu avslutas har förhoppningsvis flera aspekter av kontroll- och nexusinfinitiver i svenskan blivit
betydligt klarare än tidigare. Eftersom mitt fokus i första hand har varit
språkhistoriskt återstår det dock många intressanta och viktiga frågor att
undersöka vad de nusvenska förhållandena anbelangar. En sådan fråga är
vad som reglerar distributionen av kontrollinfinitiver i förhållande till nominala bisatser. Varför är det inte alltid möjligt att omformulera bisatser med
kontrollinfinitiver, trots att det ur kontrollsynpunkt vore möjligt? Och hur
skiljer sig egentligen infinitivmärket att från den finita subjunktionen att?
Även om jag här har givit vissa svar på dessa frågor ska det inte uppfattas
som att dessa problem därmed är lösta. Det finns fortfarande många aspekter
av infinitivfraser som förtjänar en ingående granskning. Jag inledde denna
avhandling med att påpeka att en stor del av den syntaktiska forskningen har
rört finita strukturer. Även infinita strukturer kan dock ge viktiga nycklar till
vår förståelse av den mänskliga språkförmågan. Min förhoppning är att
denna avhandling i någon mån har bidragit till att visa detta.
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12 Summary

This dissertation is a synchronic and diachronic investigation of two nonfinite constructions in Swedish, namely control infinitives and ECMinfinitives; examples of both are given in (12.1a–b).
(12.1)

a. Jag bad honom att läsa boken.
‘I asked him to read the book.’
b. Jag såg honom läsa boken.
‘I saw him read the book.’

(control infinitive)
(ECM-infinitive)

Both constructions are based on infinitives with or without complements, but
differ in other respects. Control infinitives are headed (obligatorily or optionally) by the infinitive marker att, whereas ECM-infinitives never contain
an infinitive marker. The two types also differ with regard to the subject of
the infinitive. Whereas I assume that the infinitive in (12.1a) has an invisible
subject, identified in the generative tradition as PRO, which is “controlled”
by a constituent in the matrix clause (in this case the object, honom ‘him’), I
assume that the infinitive in (12.1b) has a specified subject, honom, that is
assigned oblique case by “exceptional case marking” (ECM) from the matrix
verb.
Despite being non-finite, control infinitives and ECM-infinitives share
some properties and functions with finite subordinate clauses. However, it is
not obvious how these non-finite and finite constructions are related. Furthermore, though we have a reasonably good knowledge of finite subordinate clauses in the history of Swedish due to extensive previous research, we
still know much less about the development of their non-finite counterparts.
The overall aim of the dissertation is (1) to give an account of control and
ECM-infinitives in the history of Swedish and (2) to present an analysis of
the empirical data within a generative framework. More precisely, the study
aims to shed more light on the relationship between control infinitives and
ECM-infinitives and their respective relationships to finite subordinate
clauses. A further aim is to clarify how the infinitive marker has changed
through the history of Swedish and to describe its status, syntactic position,
and lexical realization.
The empirical study is mainly based on early texts, however, it has also
been necessary to consider contemporary Swedish. For this purpose, I have
used a number of digitally searchable text collections which are available via
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Korp, the search engine at Språkbanken (Borin et al. 2012). For the larger
historical study, I have manually excerpted control infinitives from 43 texts
from the thirteenth to the eighteenth century. The examination of ECMinfinitives concerns only Old Swedish. In total, the study is based on 3,880
control infinitives (with and without infinitive marker) and 425 ECMinfinitives.

12.1 Theoretical Background
The theoretical analysis of the dissertation is based on the clausal model
proposed within the framework of generative grammar. In this context,
where the relationship between finite and non-finite constructions is focused,
it has been necessary to clarify certain standpoints concerning how the temporal properties and finiteness of verbs are expressed structurally.
Unlike finite verbs, the infinitive cannot express tense on its own (and
lacks a mood feature). Yet verb actions expressed by non-finite verbs are,
nevertheless, interpreted temporally according to certain principles. The
event expressed by the infinitive can take place at the same time as or later
than the event expressed by the matrix. In contrast, an event expressed by the
supine must necessarily have occurred before the event of the superordinate
structure. This suggests that all verbs express some form of temporality.
However, it is only finite verbs that can independently express tense,
which, according to my analysis, makes it possible to relate the temporal
information directly to the moment of speech. I also assume that this potential is expressed in the TP of the I-domain that is projected by finite verbs
only.
Furthermore, I take TP, by force of its potential to relate its content to the
moment of speech, to establish a proposition. A proposition has a potential
truth-value. However, the evaluation of this potential truth-value is not regulated in the I-domain but in the C-domain. In the C-domain, the proposition
is further specified, for example, through the choice of mood or complementizer (cf. e.g. att and om), that is, properties that occur only in finite clauses.
Besides regulating such finite properties, the C-domain is also used to link
the clause to the context, either to a superordinate structure or directly to the
discourse.
Control infinitives and ECM-infinitives differ from finite subordinate
clauses in not expressing a proposition and thus not having finite properties
that presuppose a proposition. On the other hand, they resemble subordinate
clauses in other respects: they consist of verbs taking various complements
and function as clause constituents in superordinate structures. Thus, we may
expect that the underlying structures of control infinitives and ECMinfinitives are not identical with but rather resemble that of the finite subordinate clauses.
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12.2 Control infinitives and ECM-infinitives in
contemporary Swedish
As a first stage in the empirical survey, I have focused on contemporary
Swedish. This investigation makes it clear that there are differences between
control infinitives and ECM-infinitives concerning their respective relationship to finite subordinate clauses. It seems as if ECM-infinitives are closer to
subordinate clauses than control infinitives are, as regards the distribution as
well as some internal properties. As an example, certain modal sentence
adverbials and auxiliary verbs are more easily used in ECM-infinitives than
in control infinitives as shown in (12.2a–b) and (12.3a–b).
(12.2)

a. Det är bra att (*nog) kunna hantera hammare och såg.
‘It is good to (*probably) be able to handle a hammer and saw.’
b. Hon trodde sig nog kunna komma.
she thought her probably be-able come
‘She thought she would probably be able to come.’

(12.3)

a. Jag lovar att (*bruka) diska.
‘I promise to (*tend to) wash up.’
b. Han påstår sig alltid bruka städa på torsdagar.
‘He claims that he always tends to clean on Thursdays.’

It is a characteristic feature of contemporary Swedish that the temporal auxiliary ha ‘have’ may be omitted from finite subordinate clauses. According
to the Swedish Academy Grammar (SAG), as many as 80 percent of the
possible cases lack the auxiliary ha in written Swedish. However, omission
of ha is less common in control infinitives and ECM-infinitives, although it
does occur.
As regards the distribution of control infinitives, it may be noted that they
cannot always be replaced by a finite counterpart as in (12.4a–b). It appears
that ECM-infinitives, on the other hand, can always be replaced by a corresponding finite subordinate clause.
(12.4)

a. Jag undviker att läsa kvällstidningar.
I avoid to read evening newspapers
‘I avoid reading evening newspapers.’
b. Jag undviker *att jag läser kvällstidningar.
‘I avoid *that I read evening newspapers.’

This study thus indicates that in several respects that ECM-infinitives show a
closer relationship to finite subordinate clauses than control infinitives do.
These differences indicate that control infinitives constitute a special nonfinite clause type, with a distribution that only partly overlaps with that of
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subordinate finite clauses, whereas ECM-infinitives may instead be analysed
as reduced finite clauses, as they consistently may be exchanged for their
finite counterparts.

12.3 Control infinitives and ECM-infinitives in Old and
Early Modern Swedish
The historical study can be summed up under three overall headings, the first
of which concerns the distribution and syntactic position of the infinitive
marker, the second the status of control infinitives and ECM-infinitives as
counterparts to finite clauses, and the third preposition-governed control
infinitives.

12.3.1 The infinitive marker at
Etymologically the infinitive marker att, Old Swedish at, is a preposition,
and, as such, corresponds to contemporary Swedish åt. Through time at(t)
has become associated with control infinitives. In contemporary Swedish, att
is always the leftmost element of the control infinitive, but in Early Old
Swedish it is common that various constituents, especially objects, are
placed before at, see (12.5).
(12.5)

þa ær han skyldugher han at ola (ÄVgL KB 15)
then is he obliged him to oil
‘Then he is obliged to oil (i.e. “give extreme unction (to)”) him.’

This usage, however, soon became increasingly uncommon. In texts from
the early fourteenth century, at generally introduces control infinitives.
However, in control infinitives without at, preverbal constituents are common throughout the Old Swedish period. Yet even into the seventeenth century it does occur, more or less marginally, that constituents are placed before the infinitive marker, see e.g. (12.6).
(12.6)

Den 12 lågo wij stilla, oss att vthhwijla. (Dahl 30)
the 12 lay we still ourselves to rest
‘On the 12th we lay still, to rest ourselves.’

An earlier study of control infinitives in Old Swedish (Falk 2010a) has
shown that constituents were rarely placed between the infinitive marker and
the infinitive. Of the slightly over 800 at-infinitives in that study, there were
only six with constituents between at and the infinitive (henceforth medial
constituents), and they occurred in just two texts. For this reason, the author
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analyses the infinitive marker as a proclitic on the infinitive. In my material,
medial constituents are not quite so rare. Out of just over 1,000 Old Swedish
at-infinitives, 26 have medial constituents. The examples are not found only
in the youngest period; a large proportion are from the late fourteenth century, see (12.7). In Early Old Swedish (c.1225–c.1300), however, this pattern
of constituent order is uncommon also in my material.
(12.7)

tha hafdhe iak alre […] format at fullelica takka gudhi fore hans
kärlek (MP 1 30)
’Then, I had never […] been able to thank God fully for his love.’

Against this background, I suggest that the infinitive marker optionally had
proclitic status, meaning that there was variation between two systems: one
in which the infinitive marker is proclitic and one in which it is not. It is
possible that this variation has also existed in the other Scandinavian languages, with perhaps different outcomes. What survived in Swedish was a
combination of a non-proclitic infinitive marker at the head of the control
infinitive. But in Contemporary Danish, for example, any sentence adverbial
precedes the infinitive marker, which means that in this language there is
good reason to regard the infinitive marker as a part of the verb phrase.
Finally, it should also be mentioned that bare infinitives were used in a
great many contexts in Old Swedish where at-infinitives are obligatory today. The modern distribution of at(t) seems to have been established in the
sixteenth century.

12.3.2 Clause-like properties
Control infinitives have largely the same functions in Old Swedish as in
Contemporary Swedish (but see 12.3.3 below). As in contemporary Swedish,
control infinitives in Old Swedish are not always verb-governed. There is an
obvious difference here vis-à-vis ECM-infinitives, which must be verbgoverned.
Another difference between ECM-infinitives and control infinitives, in
Old Swedish as in Contemporary Swedish, is that the former can always be
replaced with a full subordinate clause, whereas this cannot always be done
with control infinitives.
Yet another difference between control infinitives and ECM-infinitives
concerns the potential of the respective construction to be modified by sentence adverbials and to take auxiliary verbs. Whereas this was common in
ECM-infinitives, it was much less common in control infinitives. The usage
occurred more often in bare control infinitives, see the a-examples below,
that in at-infinitives; see however the b-examples.
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(12.8)

a. thy är bättra ey loua. än louat ey halda (HML 255)
for is better not promis than promised not hold
‘For it is better not to promise than not to keep a promise.’
b. Siunda ær at ey bryta scriptamal (Bur 185)
seventh is to not miss confession
‘The seventh is not to miss confession.’

(12.9)

a. Tha hoppas jak kwnna snarligha betala (Måns 329)
then hope I be-able promptly pay
‘Then I hope to be able to pay promptly.’
b. The som tilböra at vilia bätra sik rädhas tha the […] (MP 1 88)
those who ought to want better themselves fear then they
‘Those who ought to want to better themselves fear when they
[…]’

It is not until the seventeenth century that clause-typical constituents, such as
auxiliary verbs and sentence adverbials, become common in at-infinitives.
As these constituents appear more frequently in at-infinitives, they become
rarer in bare infinitives. ECM-infinitives are characterized by a distribution
that is similar in Old Swedish and contemporary Swedish and, furthermore,
contain the same clause-typical constituents even in the oldest texts in the
material.

12.3.3 Control infinitives as complements to prepositions
Even though control infinitives largely have the same functions in Old Swedish as in contemporary Swedish, they differ in at least one important respect, namely, concerning their use as complements to prepositions. This use
of control infinitives is common in contemporary Swedish, but rare in (Early) Old Swedish. Towards the end of the Old Swedish period, control infinitives were used as complements to the preposition til but only rarely to other
prepositions. This usage becomes increasingly common in certain Early
Modern Swedish texts. During the eighteenth century, the use of til decreases and other prepositions become more frequent with control infinitives as
their complement.

12.4 Structural analysis and an historical account
The study of control infinitives and ECM-infinitives in contemporary Swedish reveals certain differences between the two constructions. I therefore
suggested that control infinitives should be regarded as a special type of nonfinite clause, whereas ECM-infinitives should rather be analysed as reduced
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finite clauses. This analysis makes sense of the fact that ECM-infinitives
always correspond to a finite clause, whereas control infinitives have a more
independent distribution. The study of the situation in early Swedish shows
that the differences between ECM-infinitives and control infinitives was
even greater. In the remainder of this section, I give an account of the structural analysis of control infinitives and ECM-infinitives.

12.4.1 Contemporary Swedish
The starting point for the analysis is the understanding of TP and CP presented above. The control infinitive is regarded as a non-finite clause. As
such, I analyse it as a CP, but unlike finite clauses, the non-finite control
infinitive lacks the functional phrase TP in the I-domain. This means that the
I-domain in control infinitives is more limited than it is in finite clauses, and
this state of affairs probably accounts for some of the restrictions on the possibilities to take auxiliaries and sentence adverbials.
ECM-infinitives, on the other hand, should be regarded as reduced finite
clauses, which, although they have lost a CP, actually continue to contain a
(kind of) TP. The TP should not be understood as a projection of the nonfinite verb, but as a residue of the underlying finite structure. Because the
ECM-infinitive retains the TP, the subject moves to its specifier, just as it
does in finite clauses. As it lacks a CP, the matrix verb assigns the subject
oblique case. If an ECM-infinitive retains a (more or less) intact I-domain,
this also explains why it more readily accepts I-domain constituents than the
control infinitive.
The respective structures for the control infinitive and the ECM-infinitive
in (12.10a–b) below can thus be rendered as in (12.11a–b). In both cases, the
verb stem läs- moves from V to v where it is combined with the infinitive
ending. (The temporality of the non-finite verb is interpreted in v as discussed above.) The control infinitive has a PRO-subject in spec-vP and the
infinitive marker as a subordination marker in C. The ECM-infinitive has its
visible (oblique) subject in spec-TP and lacks an infinitive marker (since the
structure has no CP).
(12.10) a. Jag bad honom att läsa boken.
‘I asked him to read the book.’
b. Jag såg honom läsa boken.
‘I saw him read the book.’
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the other hand, these elements were used in much the same way as in contemporary Swedish.
Although the internal properties of control infinitives have changed, they
seem to have had, in principle, the same syntactic functions in Old Swedish
as they do now. Just like some finite subordinate clauses, control infinitives
have nominal functions. This can be accounted for by assuming that control
infinitives, in Old Swedish as well as in contemporary Swedish, are CPs. On
the other hand, it seems as if they did not initially make any use at all of the
I-domain, which may be due to the circumstance that the control infinitive in
Old Swedish was a recent innovation. It is not until the seventeenth century
that auxiliaries and sentence adverbials came into use in the same way as in
contemporary Swedish.
The distribution of ECM-infinitives, on the other hand, does not appear to
have changed. As far back as we can follow them in the history of Swedish
they always occur in contexts where a corresponding finite subordinate
clause could be used as well. And as we have seen, they also frequently display clause-typical constituents even in the earliest material. I thus conclude
that ECM-infinitives had the same structure in Old Swedish as in contemporary Swedish, and therefore I do not comment further on this type of nonfinite structure below.
12.4.2.2 Control infinitives in the history of Swedish
The diachronic investigation shows that the bare infinitive is used in a number of contexts where the infinitive marker would be obligatory in contemporary Swedish. By the sixteenth century, the modern distribution of at(t)
had more or less been established. This can be understood as a result of the
at-infinitive spreading at the expense of the bare infinitive. It is also important, in this context, to bear in mind that clause-typical elements, such as
auxiliaries and negations were used earlier and more often in bare infinitives
than in at-infinitives. This difference may follow from the fact that the atinfinitive and the bare infinitive have different origins.
The bare infinitive has a nominal origin, as a verbal noun, and we must
therefore assume that it has been used roughly like a noun, that is, as subject
or object. In order to retain its nominal distribution, the bare infinitive is
topped by a CP-layer. This CP is, however, more restricted than its finite
counterpart is. As for the I-domain, it was originally invisible, since no TP
was projected the course of history, however, the non-finite CPs are linked
with the finite CPs, whereby speakers assume the presence of an I-domain
and begin to use I-domain constituents even in control infinitives. As we
have seen, this occurs earlier in control infinitives without the infinitive
marker.
The infinitive marker is etymologically a preposition and at-infinitives
thus originated as prepositional phrases. In preliterary times, we should
therefore expect that the combination at + infinitive had the distribution of a
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prepositional phrase. This assumption cannot be studied in the Scandinavian
languages, but it appears to gain support from other early Germanic languages such as Gothic and Old High German. There is also indirect support
from Old Swedish, since at-infinitives are very common (and bare infinitives
less so) in connection with verbs that are otherwise constructed with prepositional phrases, such as verbs of motion and causative verbs.
Through time, the meaning of at in connection with an infinitive increasingly shifts from locative to purposive. In structural terms, the infinitive
marker is simultaneously reinterpreted from a preposition to a part of the
verb phrase, as a kind of marker of the infinitive (cf. Falk 2010a). Once this
had happened, at also began to spread to infinitive phrases where it had not
previously occurred.
I propose here that the at-infinitive retain its status as a prepositional
phrase long after the reinterpretation of at as a vP-element, which means that
the control infinitive was the complement of an empty P-head. This distributional and structural relationship between at-infinitives and prepositional
phrases explains the absence of clause-typical elements. The empty P-head
emphasizes the nominal status of the control infinitive, thus preventing the
use of clause-typical elements. It is not until the at-infinitive loses its status
as prepositional phrase and becomes a non-finite clause that I-domain elements begin to appear in this context.
One consequence of the development of infinitive phrases along two different lines is that Old Swedish also has two types of at-infinitives: those
which correspond structurally to old prepositional phrases with at (for example, in connection with verbs of motion and causative verbs), but also old
bare infinitives with secondary at.
12.4.2.3 Complement to prepositions
Beside the fact that at-infinitives often occur in contexts where prepositional
phrases also are found, there is yet another piece of evidence to indicate that
certain at-infinitives actually had the status of prepositional phrases in Old
Swedish. The diachronic study shows that the portion of at-infinitives governed by til increased heavily towards the end of the Old Swedish period.
This appears natural if we assume that the at-infinitives are in fact prepositional phrases with an empty P-head. As at began to spread to contexts
where prepositional phrases did not normally occur, it became necessary to
lexicalize the P-head, which explains the increased use of til. This increase
gradually led to the rise of new infinitive markers, first til at and later simply
til.
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12.5 Summing up
Whereas the ECM-infinitive, ever since Early Old Swedish, has been used as
a reduced finite clause, the status of the control infinitive has changed
through the history of the language. In contemporary Swedish, the control
infinitive has the status of a non-finite clause type and can, as such, contain
certain clause-typical elements. Structurally, the control infinitive in Old
Swedish was more or less identical to its contemporary counterpart, but the
speakers did not make use of its full potential until quite late in the history of
Swedish. This is due to the fact that the link between the control infinitive
and the finite subordinate clause is secondary. The status of the infinitive
marker also changed through the history of Swedish, from preposition to
verb-phrase element and complementizer.
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Bilaga 1. Excerperade och citerade texter
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Helga manna leverne (HML): Klosterläsning. Utgiven av G. E. Klemmins, 1887–
1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 22.) Stockholm. S. 181–
304.
Äldsta postillan (MP 1): Svenska medeltids-postillor 1. Utgivna av G. E. Klemming,
1879. (Skrifter utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 23:1.) Stockholm. S. 3–123.
Karl Magnus saga (KM): Prosadikter från Sveriges medeltid. Utgivna av G. E.
Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.)
Stockholm. S. 250–288.
Sju vise mästare (Svm): Prosadikter från Sveriges medeltid. Utgivna av G. E.
Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.)
Stockholm. S. 113–172.
Barlaam och Josaphat (Barl): Prosadikter från Sveriges medeltid. Utgivna av G. E.
Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.)
Stockholm. S. 3–107.
Sen yngre fornsvenska (1450–1529)
Didrik af Bern (Did): Sagan om Didrik af Bern. Utgiven av G. O. Hyltén-Cavallius,
1850–1854. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 10.) Stockholm. S.
1–121.
Den heliga fru Karin (Budde): Jöns Buddes bok. Utgiven av O. F. Hultman. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 31). Helsingfors. S. 191–229.
Stimulus Amoris (Stim): Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utgivna av R.
Geete, 1904–1905. (Skrifter utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 36.) Stockholm.
S. 3–105.
Arvid Siggessons brev (Sigge): Gamla papper angående Mora socken II. Utgivna av
Lars Sjödin, 1937. Västerås. S. 9–86.
Peder Månssons brev (Måns): Peder Månssons brev på svenska från Rom till
Vadstena kloster 1508–1519. Utgivna av R. Geete, 1915. I: Småstycken på fornsvenska. Andra serien. Utgivna av R. Geete 1900–1916. (Skrifter utgivna av
Svenska fornskriftsällskapet.) S. 299–336.
Historia Trojana (Troja): Historia Trojana. Utgiven av R. Geete, 1892. (Samlingar
utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 29.) Stockholm. 1–121.
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Tidig äldre nysvenska (författare födda under 1500-talet)
Rasmus Ludvigssons krönika om k. Gustaf I (Ludvig): Historiska handlingar 20:1.
Stockholm. S. 1–120.
Nils Gyllenstiernas brev och rapporter från den engelska beskickningsresan 1561–
1562 (Gyllen): Historiska handlingar 30:1. Stockholm. S. 109–232. Endast partierna
på svenska har excerperats.
Berättelser om k. Gustaf I:s sista stunder och död (Ber): Historiska handlingar 20:2.
Stockholm. S. 121–153.
Hogenskild Bielkes anteckningar (Bielke): Historiska handlingar 20:4. Stockholm.
S. 164–215.
Anna Vasas brev (Vasa): efter Fornsvenska textbanken (2016-10-23)
<http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/>.
Lars Tungels dagbok (Tungel): Historiska handlingar 22:1. Stockholm. S. 79–191.
Johan Hands dagbok (Hand): Historiska handlingar 8:3. Stockholm. S. 3–39.
Sen äldre nysvenska (författare födda under 1600-talet)
Johan Rosenhanes dagbok (Rosen): Johan Rosenhanes dagbok 1652–1661. Utgiven
av A. Jansson 1995. (Kungl. Samfundet för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 18.) Stockholm. S. 15–132.
Claes Rålambs diarium under resa till Konstantinopel 1657–1658 (Rålamb): Historiska handlingar 37:3. Utgiven av Christian Callmer, 1963. Stockholm. S. 33–153.
Erik Dahlbergs dagbok (Dahl). Utgiven av Herman Lundström, 1912. Uppsala/Stockholm. S. 3–129.
Johan Ekeblads brev (Ekeblad): Breven till Claes 1639–1655. Elektronisk utgåva av
Sture Alléns edition 1965. I: Breven till Claes. Om livet och hovet på Kristinas tid.
Utgiven av Sture Allén, 2004. Stockholm. S. 2–121.
Agneta Horns memoarer (Horn): Agneta Horn: Beskrivning över min vandringstid.
Utgiven av Gösta Holm, 1959. (Nordiska texter och undersökningar 19.) Stockholm.
Andreas Bolinus dagbok (Bolinus): En dagbok från 1600-talet. Utgiven av E.
Brunnström, 1913. Stockholm. S. 7–89.
Eva Oxenstiernas brev (Oxen): Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna. En brevväxling. Förra och senare delen Utgiven av Carl Magnus Stenbock, 1913–1914. Stockholm. S. 229–251; 175–189.
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Drama, period 1 (1725–1750)
Le Tartuffe Eller Den Skenhelige (1a, Tartuffe). Av: Magnus Lagerström, 1731.
(Översättning av Molière, Jean Baptiste, 1664–69: Le Tartuffe.) Stockholm.
Swenska Sprätthöken (1b, Sprätthöken). Av: Carl Gyllenborg, 1737. I: Svenska
litteratursällskapets klassikerutgåvor. Utgiven med inledning av Lennart Breitholtz
och med ordförklaringar av Einar Törnqvist. 1959. Stockholm.
Den afwundsiuke (1c, Afwund). Av: Olof Dalin, 1739. Stockholm.
Håkan Smulgråt (1d, Smulgråt). Av: Reinhold Gustaf Modée, 1739. Stockholm.
Den Lyckelige Banqueroutieren (1e, Banqueroutieren). Av: Johan Stagnell, 1753.
Stockholm.
Drama, period 2 (1775–1800)
Sterbhus-Kammereraren Mulpus, eller Caffe-Huset I Stora Kyrko-Brinken (2a,
Sterbhus). Av: Olof Kexél, 1776: Stockholm.
Några Mil ifrån Stockholm (2b, Några mil). Av: Adolf Ristell, 1787. I: Langenfeldt,
Gösta & Thörnqvist, Bo: Utgåva av Några mil ifrån Stockholm av A. F. Ristell,
1787. Språklig kommentar av Berit Holmqvist. (Studier i stockholmskt talspråk nr
7.) Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. 1974. Stockholm.
Kusinerna, eller: Fruntimmers-sqvallret (2c, Kusinerna). Av: Carl Envallsson, 1807:
Stockholm.
Fabriks-flickan (2d, Fabriks-flickan). Av: Pehr Enbom, 1796. Stockholm.
Friman, Eller Den Enslige Och De Resande Fruntimren (2e, Friman). Av: Carl
Stridsberg, 1798. Stockholm.

Övriga excerperade texter
Följande texter har excerperats för den kompletterande undersökningen av satstypiska led i fornsvenska at-infinitiver (se avsnitt 8.2.1.1). Excerperingen har skett
med utgångspunkt i de digitala textversioner som finns på Fornsvenska textbanken
(<http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/>). Nedan återges de utgåvor som de digitaliserade texterna går tillbaka på. Jag har för de excerperade beläggen kontrollerat mot
utgåvan. Markering med * indikerar att texten citeras i avhandlingen.

Gutalagen: Gotlands-Lagen. Utgiven av Schlyter 1852. (Samling af Sweriges Gamla
Lagar 7.) Lund.
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Hälsingelagen: Helsinge-Lagen, Kristnu-Balken af Smålands-Lagen och BjärköaRätten. Utgivna av Schlyter, 1844. (Samling af Sweriges Gamla Lagar 6). Lund.
*Södermannalagen (SöL): Södermanna-Lagen. Utgiven av Schlyter, 1838. (Samling
af Sweriges Gamla Lagar 4.) Lund.
Dalalagen: Westmanna-Lagen. Utgiven av Schlyter, 1841. (Samling af Sweriges
Gamla Lagar 5.) Lund.
Ängelns diktamen: Heliga Birgittas uppenbarelser: Fjerde bandet. Utgiven av G. E.
Klemming, 1862–1875. (Skrifter utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 14:4.)
Stockholm. S. 215–276.
Apostlagärningarna: Klosterläsning. Utgiven av G. E. Klemming, 1887–1889.
(Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 22.) Stockholm. S. 131–178.
Sankta Clara: Klosterläsning. Utgiven av G. E. Klemming, 1887–1889. (Samlingar
utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 22.) Stockholm. S. 321–367.
Nichodemus evangelium: Klosterläsning. Utgiven av G. E. Klemming, 1887–1889.
(Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 22.) Stockholm. S. 377–419.
Bonaventuras betraktelser: Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Utgivna av G. E. Klemming. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 15.)
Stockholm.
Birgittas uppenbarelser, bok 7: Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups.
C 61. Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning. Utgiven av Inger Lindell, 2000. (Skrifter utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 84.) Uppsala.
*Själens kloster (Kloster): Skrifter till läsning för klosterfolk. Utgivna av F. A.
Dahlgren, 1875. (Skrifter utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 20.) Stockholm. S.
29–136.
*Linköpingslegendariet (Link): Ett fornsvenskt legendarium. Utgivet av G. Stephens, 1847–1874. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:1–3.).
Stockholm. 7:1, s. 321–366; 7:2, s. 660–675; 7:3, s. 64–69, 154–196, 262–275.

Övriga citerade texter
Nedan upptas inte verk citerade från lexikala resurser (främst Söderwall). I sådant
fall anges källan efter konventionen i ordboken i fråga. För närmare upplysningar
om dessa citat hänvisas läsaren till respektive ordbok.

Själens tröst (Tröst): Siælinna Thrøst: Første delin aff the bokinne / som kallas
siælinna thrøst. Efter cod. Holm. A 108 (f.d. Ängsö). Kritisk upplaga. Utgiven av S.
Henning, 1954–1956. Uppsala.
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Ehrensvärd: C. A. Ehrensvärds brev. Utgivna av Gunhild Bergh, 1916. Stockholm.
Barnhusbarnen eller Verldens Dom (3c, Barnhus). Av: Johan Jylin, 1849. I: Skrifter,
Ser. 3. Teaterstycken och dikter. Första delen. 1895. Stockholm.
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Tabell 1a. Excerperade kontrollinfinitivers form i det fornsvenska materialet.
at-inf
ÄVgL
ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II

N
39
26
27
15
107
58
89
40
187
79
67
83
35
65
59
388
68
42
78
45
53
36
322

noll-inf
%
81 %
37 %
38 %
62 %
55 %
58 %
89 %
40 %
62 %
79 %
67 %
83 %
78 %
86 %
59 %
75 %
68 %
47 %
78 %
71 %
60 %
36 %
60 %

N
9
44
44
9
106
42
11
60
113
21
33
17
10
11
41
133
32
48
22
18
36
64
220

%
19 %
63 %
62 %
38 %
45 %
42 %
11 %
60 %
38 %
21 %
33 %
17 %
22 %
14 %
41 %
25 %
32 %
53 %
22 %
29 %
40 %
64 %
40 %

Totalt
N
48
70
71
24
213
100
100
100
300
100
100
100
45
76
100
521
100
90
100
63
89
100
542
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Tabell 1b. Excerperade kontrollinfinitivers form i det nysvenska materialet.
at-infinitiv
Ludvig
Gyllen
Ber
Bielke
Tungel
Vasa
Hand
Änsv I
Rosen
Rålamb
Dahl
Ekeblad
Horn
Bolin
Oxen
Änsv II
1a Tartuffe
1b Sprätthöken
1c Afwund
1d Smulgråt
1e Banque
Drama I
2a Sterbhus
2b Några mil
2c Kusinerna
2d Fabrik
2e Friman
Drama II
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N
76
85
47
66
86
40
49
449
75
79
83
87
86
91
85
586
69
71
62
73
53
328
80
82
51
73
74
360

%
76 %
85 %
47 %
80 %
86 %
66 %
75 %
63 %
75 %
79 %
83 %
87 %
86 %
96 %
85 %
84 %
69 %
71 %
62 %
73 %
53 %
66 %
80 %
82 %
51 %
73 %
74 %
72 %

noll-infinitiv
N
24
15
53
17
14
21
16
160
25
21
17
13
14
4
15
109
31
29
38
27
47
172
20
18
49
27
26
140

%
24 %
15 %
53 %
20 %
14 %
34 %
25 %
27 %
25 %
21 %
17 %
13 %
14 %
4%
15 %
16 %
31 %
29 %
38 %
27 %
47 %
34 %
20 %
18 %
49 %
27 %
26 %
28 %

Totalt
N
100
100
100
83
100
61
65
609
100
100
100
100
100
95
100
695
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
500

Tabell 2. Excerperade nexusinfinitiver, med upplysningar om satstypiska led.
Nexusinfinitiver:
ÄVgL
ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II

Alla
26
27
36
0
89
40
14
12
66
35
52
8
20
21
7
143
5
29
34
12
18
29
127

med
negation

med satsadverbial

med
hjälpverb

4
7
3
–
14
3
0
0
3
5
3
0
1
2
0
11
0
0
2
2
0
0
4

0
0
0
–
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
3

5
5
8
–
18
5
4
0
9
15
13
1
6
2
0
37
1
3
3
3
6
4
20
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Tabell 3a. Finala at-infinitivers form i det fornsvenska materialet.

Æ+

ÄVgL
ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II
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at-infinitiv

til +
at-infinitiv

för +
at-infinitiv

N
12
2
0
5
19
19
23
3
45
8
19
9
11
16
11
74
8
7
6
6
7
6
40

N
0
0
0
0
0
1
1
0
2
6
0
1
1
2
2
12
0
3
0
2
6
2
13

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%

100 %

96 %

86 %

75 %

%

0%

4%

14 %

25 %

%

0%

0%

0%

0%

Totalt
N
12
2
0
5
19
20
24
3
47
14
19
10
12
18
13
86
8
10
6
8
13
8
53

Tabell 3b. Finala at-infinitivers form i det nysvenska materialet.

Æ+

Ludvig
Gyllen
Ber
Bielke
Tungel
Vasa
Hand
Änsv I
Rosen
Rålamb
Dahl
Ekeblad
Horn
Bolin
Oxen
Änsv II
1a Tartuffe
1b Sprätt
1c Afwund
1d Smul
1e Banque
Drama I
2a Sterbhus
2b Några
2c Kusin
2d Fabrik
2e Friman
Drama II

at-infinitiv

til +
at-infinitiv

N
0
3
1
11
8
1
1
25
31
11
19
2
0
8
5
76
1
4
3
4
2
14
0
3
3
1
1
8

N
32
11
7
11
0
3
11
75
1
11
2
12
5
0
4
35
7
5
3
2
0
17
1
0
0
0
0
1

%

25 %

68 %

45 %

13 %

%

75 %

31 %

55 %

2%

för +
at-infinitiv
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
9
13
6
14
11
53

%

0%

1%

0%

85 %

Totalt
N
32
14
8
22
8
4
12
100
32
22
21
14
5
9
9
112
8
9
6
6
2
31
10
16
9
15
12
62
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Tabell 4a. Prepositionsstyrda kontrollinfinitiver i det fornsvenska materialet.
Prep.:
ÄVgL
ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II
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til
at-inf.
0
5
3
0
8
3
8
19
30
10
3
13
4
9
11
50
3
10
6
15
19
16
69

övriga
noll-inf.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2

at-inf.
0
0
0
0
0
3
1
0
4
2
2
0
1
1
0
6
5
0
0
1
4
1
11

noll-inf.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Totalt
at-inf.
0
5
3
0
8
6
9
19
34
12
5
13
5
10
11
56
8
10
6
16
23
17
80

noll-inf.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
3

Tabell 4b. Prepositionsstyrda kontrollinfinitiver i det nysvenska materialet.
Prep.:
Ludvig
Gyllen
Ber
Bielke
Tungel
Vasa
Hand
Änsv I
Rosen
Rålamb
Dahl
Ekeblad
Horn
Bolin
Oxen
Änsv II
1a Tartuffe
1b Sprätt
1c Afwund
1d Smul
1e Banque
Drama I
2a Sterbhus
2b Några
2c Kusin
2d Fabrik
2e Firman
Drama II

til
at-inf.
48
25
25
23
3
11
43
178
4
18
3
31
84
31
5
176
14
11
8
10
1
44
5
0
0
2
0
7

noll-inf.
0
1
2
0
2
2
1
8
1
1
2
0
3
0
0
7
0
2
9
0
0
11
1
0
21
0
0
22

övriga
at-inf.
2
1
2
2
3
0
0
10
0
1
1
4
1
4
0
11
7
4
3
3
4
21
14
16
13
19
15
77

noll-inf.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt
at-inf.
50
26
27
25
6
11
43
188
4
19
4
35
85
35
5
187
21
15
11
13
5
65
19
16
13
21
15
84

noll-inf.
0
1
2
0
2
2
1
8
1
1
2
0
3
0
1
8
0
2
9
0
0
11
1
0
21
0
0
22
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Tabell 5a. Objektsplacering i fornsvenska kontrollinfinitiver.
at-infinitiv
ÄVgL
ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II
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VO
6
5
16
0
27
39
49
18
106
55
49
42
16
23
35
220
20
15
36
18
28
17
134

OV
14
7
5
9
35
0
0
0
0
0
0
1
4
2
2
9
3
7
2
1
0
0
13

noll-infinitiv
Totalt
20
12
21
9
62
39
49
18
106
55
49
43
20
25
37
229
23
22
38
19
28
17
147

VO
4
14
10
2
30
17
3
17
37
15
9
5
2
3
18
52
13
7
10
7
17
22
76

OV
4
11
13
4
32
5
0
16
21
1
4
3
0
2
8
18
6
9
1
2
6
11
35

Totalt
8
25
23
6
62
22
3
33
58
16
13
8
2
5
16
70
19
16
11
9
23
33
111

Tabell 5b. Objektsplacering i nysvenska kontrollinfinitiver.
at-infinitiv
Ludvig
Gyllen
Ber
Bielke
Tungel
Vasa
Hand
Änsv I
Rosen
Rålamb
Dahl
Ekeblad
Horn
Bolin
Oxen
Änsv II
1a Tartuffe
1b Sprätt
1c Afwund
1d Smul
1e Banque
Drama I
2a Sterb
2b Några
2c Kusin
2d Fabrik
2e Firman
Drama II

VO
44
31
19
34
44
14
22
208
44
47
43
46
25
17
46
268
45
44
36
43
29
197
45
43
30
42
46
206

OV
3
10
2
1
3
2
0
21
3
1
7
4
0
5
1
21
1
1
0
0
0
2
0
3
0
0
0
3

noll-infinitiv
Totalt
47
41
21
35
47
16
22
229
47
48
50
50
25
22
47
289
46
45
36
43
29
199
45
46
30
42
46
209

VO
12
5
25
5
6
4
8
65
7
8
5
5
6
3
5
39
12
14
22
10
18
76
7
6
31
17
11
72

OV
0
4
3
1
1
1
1
11
3
0
0
0
1
0
1
5
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1

Totalt
12
9
28
6
7
5
9
76
10
8
5
5
7
3
6
44
12
14
22
11
1
77
8
6
31
17
11
73
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Tabell 6. Mediala led i huvudundersökningens at-infinitiver.
Fornsvenska

Nysvenska

Text
ÄVgL

Belägg*
0 (39)

ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II

3
0
0
3
1
1
1
3
1
0
5
1
0
1
8
0
3
1
3
2
3
12

(26)
(27)
(15)
(107)
(58)
(89)
(40)
(187)
(79)
(67)
(83)
(35)
(65)
(59)
(388)
(68)
(42)
(78)
(45)
(53)
(36)
(322)

Text
Ludvig
Gyllen
Ber
Bielke
Tungel
Vasa
Hand
Änsv I
Rosen
Rålamb
Dahl
Ekeblad
Horn
Bolin
Oxen
Änsv II
1a Tartuffe
1b Sprätthök
1c Afwund
1d Smulgråt
1e Banque
Drama I
2a Sterbhus
2b Några mil
2c Kusinerna
2d Fabrik
2e Friman
Drama II

Belägg*
2 (76)
1
1
2
3
0
0
9
7
4
8
8
5
2
12
46
4
12
3
5
9
33
5
8
3
4
11
31

(85)
(47)
(66)
(86)
(40)
(49)
(449)
(75)
(79)
(83)
(87)
(86)
(91)
(85)
(586)
(69)
(71)
(62)
(73)
(53)
(328)
(80)
(82)
(51)
(73)
(74)
(360)

*Tal inom parentes avser det totala antalet at-infinitiver i texten/perioden.
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Tabell 7a. Satstypiska led i huvudundersökningens fornsvenska kontrollinfinitiver.
at-infinitiver

ÄVgL
ÖgL
UL
SmL
Äfsv I
Bur
MB 1b
KS
Äfsv II
Jär
HML
MP 1
KM
Svm
Barl
Yfsv I
Did
Budde
Stim
Sigge
Måns
Troja
Yfsv II

SA
neg.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

SA
övr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HjV
ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

noll-infinitiver
HjV
övr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

SA
neg.
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
4
0
0
0
1
5
0
0
0
0
2
0
2

SA
övr.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1

HjV
ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HjV
övr.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
4
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Tabell 7b. Satstypiska led i huvudundersökningens nysvenska kontrollinfinitiver.
at-infinitiver

Ludvig
Gyllen
Ber
Bielke
Tungel
Vasa
Hand
Änsv I
Rosen
Rålamb
Dahl
Ekeblad
Horn
Bolin
Oxen
Änsv II
1a Tartuffe
1b Sprätt
1c Afwund
1d Smul
1e Banque
Drama I
2a Sterb
2b Några
2c Kusin
2d Fabrik
2e Firman
Drama II
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SA
neg.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
6
0
0
0
2
3
5
0
2
1
0
1
4

SA
övr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
3
1
0
2
6

HjV
ha
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
3
2
6

noll-infinitiver
HjV
övr.
0
2
0
4
0
0
0
6
1
0
5
2
1
0
6
17
2
4
6
3
0
15
3
2
2
8
3
18

SA
neg.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2

SA
övr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HjV
ha
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
0
1
0
0
1
2

HjV
övr.
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
4
1
1
2
2
1
7
0
0
2
1
0
3

Tabell 7c. Satstypiska led i kompletterande undersökningens at-infinitiver.
Period
Yfsv I

Text

Apostla
Birg 7
HML
MP 1
Bona
Dikt
Totalt Yfsv I
Yfsv II
Kloster
Ragv
Totalt Yfsv II

SA
neg

SA
övr.

HjV
ha

HjV
övr.

0
1
3
0
0
0
4
2
1
3

1
1
0
1
0
0
3
0
0
0

0
0
2
0
0
0
2
0
0
0

0
1
0
1
1
1
4
0
0
0

Anmärkning: Tabell 7c redovisar de satstypiska led som kunnat beläggas genom den
kompletterande excerperingen. I tabellen har endast texter med belägg medtagits
(noll-belägg redovisad alltså inte). För texter som också ingår i huvudundersökningen redovisas endast belägg som inte framkommit genom den primära excerperingen.
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