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Sammandrag 

Fria adverbial med ett inledande för att kan antingen bestå av en final bisats eller 

prepositionen för + final infinitivfras. Syftet med den här studien är dels att jämföra 

distributionen av dessa två syntagmer i fria adverbial, dels att utreda huruvida för att kan ses 

som ett sammansatt infinitivmärke vid finala infinitivfraser. Genom en korpusundersökning 

analyserades 400 finala infinitivfraser och 400 finala bisatser utifrån kontroll och bisatsernas 

subjekt. Resultatet visar att de flesta finala infinitivfraser är möjliga att omformulera till finala 

bisatser, medan majoriteten av bisatserna inte är möjliga att omformulera till infinitivfraser. 

Slutsatsen är att språkbrukare föredrar en infinitivfras när det är möjligt, men eftersom det 

finns undantag kan detta endast ses som en tendens och inte en regel. Undersökningen ger 

stöd för att betrakta för att som ett sammansatt infinitivmärke eftersom den finala 

infinitivfrasen kan ses som reducerad variant av en final bisats.   

 

Nyckelord: infinitivfras, bisats, infinitivmärke, kontroll, fria adverbial, subjunktion 
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1 Inledning 

Språket kan ses som ett hierarkiskt system bestående av olika grammatiska nivåer. ”Ord 

kombineras till fraser som bygger satser […] som kan läggas samman till texter” (Bolander 

2010:152) är en enkel beskrivning av hur språket är uppbyggt. Var gränsen går mellan fraser 

och satser är dock inte självklart. Den svenska termen infinitivfras motsvaras på engelska av 

infinitive clause. Infinitivfraser betraktas alltså inom en anglosaxisk grammatiktradition som 

en särskild infinit satstyp. I svensk tradition talar man istället om infinitiver som infinita 

verbfraser.  

Enligt Svenska akademiens grammatik (Teleman m. fl. 1999, 3:562, hädanefter SAG) 

erinrar infinitivfrasen i många fall om en bisats. En skillnad mellan infinitivfrasen och 

bisatsen är subjektstvånget, som endast finns i bisatsen. En annan skillnad är 

tempusböjningen, som inte är möjlig i infinitivfrasen. Det finns dock konstruktioner i 

svenskan där talaren tycks kunna välja fritt mellan en bisats och en infinitivfras. Jämför 

följande två meningar: 

 

(1.1) a. Jag lovar att städa  

b. Jag lovar att jag ska städa.  

 

I det första exemplet tar verbet lova en infinitivfras, att städa, som objekt medan det i det 

andra exemplet istället tar en bisats, att jag ska städa. Vare sig vi väljer det första eller det 

andra exemplet blir betydelsen densamma. Det finns inget entydigt svar på vilken formulering 

som är att föredra. Enligt SAG (3:608) är de förhållanden som rör den här typen av 

infinitivfraser och bisatser inte tillräckligt undersökta.  

Såväl bisatser som infinitivfraser kan användas som (del av) fria adverbial. I föreliggande 

uppsats presenteras resultaten från en jämförelse mellan sådana bisatser och infinitivfraser 

som utgör (del av) finala, dvs. avsiktsangivande, adverbial (se exempel 1.2). I modern 

svenska kännetecknas såväl infinitivfraserna som bisatserna av att de inleds med förbindelsen 

för att. Medan för att betraktas som en sammansatt subjunktion i SAG, analyseras för vid 

infinitivfraser som en preposition (SAG 2:745). Med SAG:s analys måste man därför betrakta 

infinitivfraser av det slag som exemplifieras i exempel (1.2a) nedan som rektioner i 

prepositionsfraser med funktion som finalt adverbial, men för enkelhets skull kommer jag här 

och i fortsättningen att tala om sådana infinitivfraser som finala infinitivfraser. 

 

(1.2) a. Han gick ut för att få sig lite luft.  

b. Han gick ut för att han skulle få sig lite luft.  

 



4 
 

Båda meningarna i exempel (1.2) består av matrissatsen Han gick ut och följs av ett fritt 

adverbial som beskriver avsikten med handlingen. Adverbialen ser emellertid inte likadana ut. 

I mening (1.2a) består adverbialet av prepositionen för samt den finala infinitivfrasen att få 

sig lite luft. Mening (1.2b) har adverbialet för att han skulle få sig lite luft, vilket är en final 

bisats. Mening (a) saknar både ett subjekt och ett verb som är tempusböjt. Mening (b) har 

subjektet han samt verbet skulle i preteritum. Trots att båda meningarna skiljer sig åt 

grammatiskt, får man som läsare samma information om avsikten – varför han gick ut.  

Det är dock inte alltid en bisats går att omformulera till en infinitivfras i fria adverbial. Om 

subjektet i bisatsen ändras blir en infinitivfras missvisande: 

 

(1.3) a. Han gick ut för att hon skulle vara där.    

b. *Han gick ut för att vara där.   

 

Det finns således exempel där både en infinitivfras och en bisats är möjlig, och andra exempel 

där endast en bisats är möjlig. I den här uppsatsen undersöks distributionen av finala 

infinitivfraser och finala bisatser genom en korpusundersökning.  

 

 1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att jämföra distributionen av finala infinitivfraser och finala 

bisatser som båda inleds av för att. Vidare syftar uppsatsen till att utreda huruvida för att kan 

ses som ett sammansatt infinitivmärke. Genom att analysera infinitivfrasernas underförstådda 

subjekt och bisatsernas subjekt har jag för avsikt att svara på följande frågeställningar:  

- Vilka faktorer kan tänkas inverka på valet mellan bisats och infinitivfras?  

- Vilka finala infinitivfraser går att omformulera till finala bisatser? Vilka finala bisatser 

kan omformuleras till finala infinitivfraser?  

-  Är det möjligt att se för att som ett sammansatt infinitivmärke vid finala 

infinitivfraser?  

- Finns det någon skillnad i distribution mellan olika korpusar, och därmed olika texter? 
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2 Bakgrund  

I den här undersökningen analyseras två typer av fria adverbial: finala infinitivfraser och 

finala bisatser. Dessa beskrivs i avsnitt 2.1 respektive 2.2. Därefter görs en jämförelse mellan 

dessa där också vissa för undersökningen relevanta begrepp presenteras. Sist i kapitlet 

redogörs för tidigare forskning.  

 

2.1 Infinitivfraser 

I SAG (1:183) definieras en infinitivfras som en ”verbfras vars huvudord står i infinitiv”. 

Infinitiven betraktas normalt som verbets grundform och används som uppslagsform i svenska 

ordböcker (SAG 2:550). Tillsammans med supinum (som används efter det temporala 

hjälpverbet har eller hade) utgör infinitiven svenskans infinita verbformer. Ett infinit verb kan 

inte fungera som huvudord i satsens predikatsled (SAG 1:182) och uppvisar inte vare sig 

tempus- eller modusböjning, till skillnad från finita verb (jfr Josefsson 2010:75).  

Vissa infinitivfraser inleds med infinitivmärket att. Det kan vara obligatoriskt (2.1a), 

optionellt (2.1b) eller ogrammatiskt (2.1c) beroende på infinitivfrasens funktion.   

 

(2.1) a. Det var snällt av dig att inte ställa till med bråk. (SAG 2:745)  

b. Hon slutar nog aldrig (att) röka de där turkiska cigaretterna. (SAG 2:745)   

c. Vi hörde honom hamra på sin flygel. (SAG 2:745)  

 

Infinitivfrasen kan anta flera funktioner i en sats. Den överordnade satsen i vilken 

infinitivfrasen har en funktion kallas matrissats.1 I SAG (3:564 f.) delas infinitivfraserna in i 

två delar: de infinitivfraser vars funktioner i huvudsak är gemensamma med nominalfrasens 

och de infinitivfraser som antar andra funktioner än nominalfrasen. De infinitivfraser som 

ligger i fokus för den här undersökningen är finala infinitivfraser. I modern svenska styrs 

sådana infinitivfraser i regel av prepositionen för och infinitivfrasernas funktion är således 

som rektion i prepositionsfraser med final betydelse. Som tidigare nämnts kommer jag att tala 

om dessa infinitivfraser som finala infinitivfraser. Vi får anledning att återkomma till dessa 

frågor längre fram i uppsatsen.  

Nominalfrasen kan fylla funktioner som subjekt, objekt, rektion och attribut. Alla dessa 

funktioner kan även infinitivfrasen anta. SAG (3:564) klassar även infinitivfraser som objekt 

till hjälpverb inom samma kategori.  

                                                           
1 SAG (3:572) skiljer sig från andra grammatiska beskrivningar i det att infinitiver som komplement till 

hjälpverb ses som objekt och därmed har en matrissats. I andra grammatiska beskrivningar är infinitiver som 

komplement till ett hjälpverb beskrivna som en del av satsens predikatsled och inte ett objekt.  
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(2.2) a. Subjekt:        Att inte ha några skulder är en god sak. (SAG 3:564)  

b. Objekt:         Han uppskattar inte att behöva låna mera pengar. (SAG 3:564) 

c. Objekt till hjälpverb:       Hon vill spela schack (SAG 3:572 

d. Rektion:        Han har klarat sig utan att dra på sig skulder. (SAG 3:565) 

e. Attribut:        Försöken att låna upp mer pengar var inte framgångsrika. (SAG 3:565) 

 

Infinitivfrasen kan också ha funktioner i en sats som skiljer sig från nominalfrasens 

funktioner. Ett exempel på det är s.k. nexusinfinitiv som är SAG:s term för infinitiven i 

konstruktionerna objekt med infinitiv och subjekt med infinitiv. Då är infinitivmärket att 

uteslutet:  

 

(2.3) a. Bengt såg kvinnorna gå omkring. (SAG 3:565) 

b. Vem har inte hört honom säga att den som är i skuld är inte fri. (SAG 3:562)  

 

Infinitivfrasen som rektion är den funktion som behandlas framöver. Rektionen är den del av 

en prepositionsfras som följer prepositionen, vanligen en nominalfras, bisats eller en 

infinitivfras med obligatoriskt att. Då en infinitivfras fungerar som rektion fungerar den 

tillsammans med prepositionen som ett adverbial: 

 

(2.4) a. Jag är trött på att höra att jag är en förlorare, skriker Mitch. (SAG 3:583)  

b. Han gick ut för att få sig lite luft. (SAG 3:589) 

 

Adverbial kan dels vara bundna, som exempel (2.4a), dels fria, som exempel (2.4b). Det 

sistnämnda, då infinitivfrasen fungerar som ett fritt adverbial, är den funktion som innefattar 

finala infinitivfraser. Skillnaden mellan bundna och fria adverbial beskrivs mer utförligt 

nedan.  

 

2.1.1 Infinitivfraser som del av fria adverbial  

Då infinitivfrasen följer en preposition kan prepositionsfrasen i vissa fall utgöra ett fritt 

adverbial. Om det finns en lexikal förbindelse mellan adverbialet och ett led i matrissatsen är 

adverbialet däremot bundet:  

 

(2.5) a. Frankrike, Storbritannien och Västtyskland avråder därför i skarpa ordalag USA från att genomföra 

en militär aktion i Libanon. (SAG 3:583) 

b. […] då vore experten glad för att få en rapport. (SAG 3:583) 

 

Exempel (2.5) visar infinitivfraser i bundna adverbial med en lexikaliserad förbindelse 

mellan, i (2.5a), verbet och prepositionen: avråder från. I SAG talar man om att bundna 

adverbial omfattas av huvudordets valens vilket innebär att huvudordet semantiskt förutsätter 
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närvaron av ett adverbial (SAG 1:159). Ett verb som avråda förutsätter i normalfallet att det 

finns något som man avråder från, och detta kommer till uttryck med hjälp av ett bundet 

adverbial. I (2.6b) finns en lexikal förbindelse mellan adjektivet och prepositionen, glad för.  

I fria adverbial finns ingen lexikaliserad förbindelse mellan något led i matrissatsen och 

prepositionen. Fria adverbial anger ofta tid eller avseende (jfr SAG 1:173) och kan 

exempelvis förekomma tillsammans med prepositionerna efter, från och för:   

 

(2.6) a. Han läste medicin efter att ha kommit tillbaka från värnplikten. (SAG 3:589) 

b. Men från att ha varit part i målet tillsammans med Svenska Freds- och skiljedomsföreningen är han 

numera skådis. (SAG 3:589) 

c. Vi skrev till Karl för att be om råd. (SAG 3:589) 

 

I exempel (2.6) finns det ingen lexikal förbindelse mellan matrissatsen och prepositionsfrasen.  

Lyngfelt (2002:174) beskriver distinktionen mellan bundna och fria adverbial som ”notoriskt 

problematisk” och menar att det finns en gråzon där distinktionen mellan de olika adverbialen 

är svår att avgöra.  

De infinitivfraser som utgör materialet för den här undersökningen är fria adverbial som 

inleds med prepositionen för:  

 

(2.7) a. Han gick ut för att få sig lite luft. (SAG 3:589) 

b. För att komma åt gatulangningen ville han bland annat använda dolda mikrofoner och ge polisen rätt 

att agera kunder och köpa knark. (SAG 3:589) 

 

Fria adverbial av den här typen har alltid final betydelse (Kalm 2016:90), med undantag för 

konstruktionen bara för att då den finala betydelsen är förbleknad (SAG 3:589). Final innebär 

att infinitivfrasen anger den överordnade satsens avsikt, och visar på en logisk 

betydelserelation mellan ett satsled, i det här fallet en infinitivfras, och dess överordnade sats 

(SAG 1:169).  

Finala bisatser ska inte blandas ihop med satsadverbial som kommentarer till 

språkhandlingar:  

 

(2.8) Han är rätt bra skidåkare, för att inte tala om vilken fin tennisspelare han är. (SAG 3:589) 

  

I exempel (2.8) är det talaren som kommenterar det sagda. Infinitivfrasen tillsammans med 

prepositionen för utgör därmed ett satsadverbial, och infinitivfrasen är då inte final.  
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2.2 Finala bisatser  

Finala bisatser är adverbiella bisatser med subjunktionen för att och verbet ska/skulle som 

finit verb. Dessa beskrivs närmare efter en kort beskrivning av bisatser, subjunktioner och 

olika typer av bisatser.  

En bisats är en sats som fungerar som satsled i en annan sats och därmed är syntaktiskt 

underordnad. Det innebär att den har satsdelsfunktion i en överordnad sats, den s.k. 

matrissatsen. Bisatsen inleds vanligtvis med en subjunktion och kännetecknas av att 

satsadverbialet, om ett sådant finns, föregår det finita verbet: 

 

(2.9) a. Jag simmar inte.   (verb–neg) 

b. Du vill att jag inte simmar.  (neg–verb) 

 

I huvudsatsen i exempel (2.9a) står satsadverbialet inte efter det finita verbet, simmar. I 

bisatsen i exempel (2.9b), att jag inte simmar, står satsadverbialet före det finita verbet. 

Bisatsen i b-exemplet har funktion som objekt i matrissatsen.  

Det ord som vanligtvis inleder en bisats kallas subjunktion och hör till de oböjliga 

ordklasserna. I exempel (2.9b) är subjunktionen att. I SAG skiljer man mellan basala och 

icke-basala subjunktioner. De basala subjunktionerna att, om, som och än har en svag 

egenbetydelse och en varierad användning medan de icke-basala subjunktionerna uttrycker en 

specifik relation mellan bisatsens innehåll och dess matrissats (SAG 2:733). Icke-basala 

subjunktioner kan bestå av flera ord, t.ex. därför att, efter det att och för att. 

SAG (4:484) delar in bisatserna efter syntaktisk funktion: attributiva bisatser (relativa), 

nominala bisatser (bl. a. narrativa) samt adverbiella bisatser (bl. a. finala): 

 

(2.10) a. Attributiv:      Var har du boken som du köpte? (SAG 4:462) 

b. Nominal funktion: Hon visste inte att han skulle åka. (SAG 4:523) 

c. Adverbial:  Sten slutade på kursen eftersom den var för lätt för honom. (SAG 4:462) 

 

Bisatser med nominal funktion kan utgöra subjekt, objekt eller rektion. Den vanligaste 

bisatstypen är narrativa bisatser, som också kallas att-satser (Josefsson 2010:158). Exempel 

(10b) är en narrativ bisats som har funktion som objekt i matrissatsen. I vissa fall är det 

möjligt att utelämna subjunktionen att. Ett sätt att skilja subjunktionen att från infinitivmärket 

att är, förutom att de inleder olika syntagmtyper (bisats resp. infinitivfras), skillnaden i uttal: 

subjunktionen uttalas ’att’ [atː] och infinitivmärket uttalas ofta ’å’ [ɔ] (SAG 4:537). Då att-

satser följer en preposition får bisatsen funktionen rektion:  
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(2.11) a. Jag svär på att minnet är alldeles riktigt. (SAG 4:527) 

b. Sekreteraren skulle ta hand om problemen istället för att vi skulle behöva lägga åt sidan vårt normala 

arbete. (SAG 4:546).  

 

Bisatserna i exempel (2.11) är att-satser i bundna adverbial. De adverbiella bisatserna fungerar 

i sin mest typiska funktion som fritt adverbial i verbfrasen (SAG 4:568). Finala bisatser är en 

typ av adverbiell bisats. Den vanligaste inledande subjunktionen är för att och det finita verbet 

utgörs alltid av hjälpverbet ska/skulle (SAG 4:636). Avsikten med den aktion som beskrivs i 

matrissatsen anges i den finala bisatsen. Den som åstadkommer matrissatsens aktion önskar att 

bisatsens aktion förverkligas, vilket är en förutsättning för finala bisatser (SAG 4:637):  

 

(2.12) a. Han gjorde fönstren små för att värmen inte skulle läcka ut. (SAG 4:636) 

b. Till sist måste man driva bort korna därifrån, för att dom inte ska svälta ihjäl. (SAG 4:636) 

 

Subjunktionen för att kan också inleda en kausal bisats. Kausala bisatser anger orsaken till ett 

sakförhållande eller ett skäl för att anta det som sägs i matrissatsen (SAG 4:624). Vanliga 

subjunktioner för kausala bisatser är eftersom och därför att, men även ovan nämnda för att. 

En skillnad mellan kausala och finala bisatser är kravet på hjälpverbet skall/skulle som finns i 

finala bisatser och därmed uttrycker ett önskvärt eller ett framtida förhållande, snarare än ett 

faktiskt. Följande exempel är en kausal bisats: 

 

(2.13) Han gick hem för att han inte mådde bra. (SAG 4:637) 

 

Bisatsen i exempel (2.13) har samma subjunktion som finala bisatser, för att, men saknar 

hjälpverbet ska. Bisatsen uttrycker inte heller avsikten med matrissatsens aktion, utan 

orsaken. I en kausal bisats kan subjunktionen eftersom ofta användas istället för för att, vilket 

ytterligare visar att bisatsen inte är final.   

Finala bisatser är fria adverbial. De ska, likt de finala infinitivfraserna, inte blandas ihop 

med bundna adverbial med ett inledande för att. Prepositionen för kan följa ett verb eller en 

annan konstruktion i matrissatsen och då följas av en narrativ att-sats: 

 

(2.14) a. De oroade sig för att de skulle bli sedda. (SAG 4:637) 

b. Han var rädd för att det skulle bli regn. (SAG 4:637) 

 

Verbet oroa sig konstrueras med prepositionen för. Samma sak gäller adjektivet rädd. 

Bisatserna i exempel (2.14) inleds med subjunktionen att och är därför inte finala. Några 

exempel på bisatser som är finala är följande: 

 

(2.15) a. Till sist måste man driva bort korna därifrån, för att dom inte ska svälta ihjäl. (SAG 4:636) 

b. Jag skaffade mig inte den här frisyren för att du ska tycka att jag är söt. (SAG 4:636) 
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I exempel (2.15) finns det ingen lexikal förbindelse mellan någon konstruktion i matrissatsen 

och ordet för. Bisatserna anger avsikten med matrissatsens aktion och är därmed finala.  

 

2.3 Infinitivfraser och bisatser som (del av) fria adverbial  

I den här studien undersöks finala infinitivfraser och finala bisatser i form av eller som del av 

fria adverbial. En likhet mellan infinitivfraser och bisatser är ordföljden, som skiljer sig från 

huvudsatsens ordföljd. För att illustrera detta kan ett satsschema användas. Tablå 2.1 utgår 

från Josefssons satsschema (2010:187 ff.) och i likhet med Kalm (2016:36 f.) har jag även lagt 

in infinitivfrasen i satsschemat.  

Tablå 2.1 Huvudsats, bisats och infinitivfras i satsschema. 

 fundament typplats N1 A1 V N2 

Huvudsats Hon läser  inte  boken 

Bisats  för att hon inte ska läsa boken 

Infinitivfras  för att PRO inte läsa boken 

 

Satsschemat i tablå 2.1 visar på likheten i bisatsens och infinitivfrasens ordföljd. I huvudsatser 

kommer det finita verbet före satsadverbialet, i det här fallet negationen inte. I bisatser och i 

infinitivfraser föregår satsadverbialet det finita verbet. Både bisatsens och infinitivfrasens 

ordföljd skiljer sig således från huvudsatsens.  

En skillnad mellan infinitivfraser och bisatser är att infinitivfraser saknar ett utskrivet 

subjekt. Ändå läser vi in ett subjekt också till infinitiven och man talar ibland om ett osynligt 

tankesubjekt i infinitivfraser (jfr Lyngfelt 2002). Detta osynliga tankesubjekt behandlas också 

i vissa traditioner som ett pronomen utan lexikal form och kallas då för PRO, så också i tablå 

2.1 ovan där jag låtit PRO fylla subjektspositionen N1. Detta ”infinitivpronomen” får sin 

tolkning genom kontexten. För en mer utförlig beskrivning av PRO, se avsnitt 2.1.2. En annan 

skillnad mellan infinitivfrasen och bisatsen är att endast bisatsens verb kan signalera tempus 

med sin morfologi medan infinitivfrasen saknar tempusmarking. Bortsett från dessa två 

skillnader innehåller bisatser och infinitivfraser samma element (Lyngfelt 2002:3).  

Infinitivfraser och bisatser kan anta liknande funktioner i en huvudsats. Både 

infinitivfrasen och bisatsen kan fylla de funktioner som nominalfrasen kan ha i en sats: 

subjekt, objekt, rektion och attribut, jämför avsnitt 2.1 och 2.2. Infinitivfrasen och bisatsen är 

dock inte alltid utbytbara. Det finns konstruktioner där endast en bisats är möjlig och andra 
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där endast en infinitivfras är möjlig. Kalm (2016) illustrerar detta med bland annat följande 

exempel:  

 

(2.16) a. Jag förväntar mig att få någon form av kompensation. (Kalm 2016:72) 

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

(2.17) a. Jag vägrar att flytta! (Kalm 2016:72) 

b. Jag vägrar *att jag ska flytta 

(2.18) a. Jag berättade att jag skulle åka till Lissabon. (Kalm 2016:73) 

b. Jag berättade *att åka till Lissabon.   

 

I exempel (2.16–2.18) är det huvudsatsens finita verb som avgör huruvida objektet utgörs av 

en infinitivfras eller en bisats. Exempel (2.16) visar att verbet förvänta sig kan anta både en 

infinitivfras och en bisats. Verbet vägra antar endast infinitivfraser vilket exempel (2.17) 

visar. Ett verb som endast antar bisatser som objekt är berätta i exempel (2.18).    

I den här undersökningen utreds finala infinitivfraser och finala bisatser i fria adverbial 

med ett inledande för att. Vid beskrivningen av infinitivmärket att i SAG (2:745) lämnas en 

anmärkning om att för att vid en infinitivfras skulle kunna klassificeras som ett flerordigt 

finalt infinitivmärke. Ett argument för detta är att flerordssubjunktioner som för att 

klassificeras som just flerordssubjunktioner och inte preposition + subjunktion. SAG hävdar 

dock i enlighet med traditionen att för är en preposition och att endast att är ett infinitivmärke 

(SAG 2:745).  

Enligt SAG (4:666) kan finala bisatser omformuleras till finala infinitivfraser då bisatsen 

har samma subjekt som matrissatsen: 

 

(2.19) a. Han gjorde fönstren små för att inte behöva frysa när vinden låg på från öster. (SAG 4:666) 

b. Han gjorde fönstren små för att han inte skulle behöva frysa när vinden låg på från öster.  

 

I exempel (2.19b) är bisatsens subjekt han identiskt med matrissatsens subjekt, Han. Bisatsen 

kan därför omformuleras till en infinitivfras med prepositionen för. För att utreda huruvida en 

final bisats och en final infinitivfras är utbytbara är bisatsens subjekt och infinitivfrasens 

underförstådda subjekt, PRO, av intresse. Det senare beskrivs närmare i följande avsnitt.   

 

2.3.1 PRO och kontroll 

Infinitivfrasen saknar ett utsatt subjekt. Det tänkta subjektet för verbet i infinitivfrasen kan 

istället ofta avgöras via den överordnade satsen:  

 

(2.20) Han gick ut för att få sig lite luft. (SAG 3:589) 
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I exempel (2.20) är det tydligt att den som ska få sig lite luft är han i den överordnade satsen 

Han gick ut. Han är det underförstådda subjektet i infinitivfrasen. I SAG kallas ”den eller det 

något utsäges om” för predikationsbas (SAG 1:210), vilket bland annat kan vara det tänkta 

subjektet i en infinitivfras. Begreppet predikationsbas är dock vidare än så, varför jag menar 

att annan terminologi är nödvändig. I den norska motsvarigheten till SAG, Norsk 

referensegrammatikk (Faarlund et. al 1997), beskrivs infinitivfrasens osynliga subjekt med 

termen PRO, en term lånad från generativ grammatisk teori. (För en introduktion till generativ 

grammatik, se t.ex. kapitel 1 i Platzack 2011). PRO ska förstås som ett osynligt pronomen 

vars syftning kan avgöras utifrån infinitivfrasens kontext. 

 

(2.21) Han gick ut för att PRO få sig lite luft.   
 

Förhållandet mellan PRO och det led som har samma referent i matrissatsen kallas kontroll 

(Faarlund et. al 1997:998). Man säger t.ex. att subjektet, han, i (2.21) ovan kontrollerar (dvs. 

bestämmer tolkningen av) infinitivfrasens tankesubjekt PRO. Man kallar detta förhållande för 

subjektskontroll, vilket illustreras med pilen i exempel (2.22): 

 

(2.22) Han gick ut för att PRO få sig lite luft.   

 

Ett sätt att markera syftning av pronomen är att använda indexering. Genom att utgå från att 

PRO är ett pronomen kan dess syftning till matrissatsen markeras på följande sätt: 

 

(2.23) Hani gick ut för att PROi få sig lite luft.   

 

De led med samma index syftar på samma referent. PRO i exempel (2.23) syftar därmed på 

matrissatsens subjekt, han.  

Lyngfelt undersöker infinitivfrasers tankesubjekt i avhandlingen Kontroll i svenskan: den 

optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt (2002). Lyngfelt har den generativa 

grammatiken som teoretisk grund och använder termerna PRO och kontroll för att beskriva 

infinitivfrasernas implicita subjekt, tankesubjektet.  

Det finns således inget enhetligt begrepp för det tänkta subjektet i infinitivfrasen. Vid 

användning av begreppen PRO och kontroll antas tankesubjektet existera som ett osynligt 

syntaktiskt led i infinitivfrasen (Lyngfelt 2015:46). För den här undersökningen gör jag detta 

ställningstagande, och jag kommer därför att använda termerna PRO och kontroll i min analys 

av infinitivfraser. Genom att anta att infinitivfraser har ett PRO som går att analysera kan jag 

också kategorisera infinitivfraserna utifrån vilket led som kontrollerar PRO, och därmed 

underlätta jämförelsen med bisatser.  
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Infinitivfrasers PRO kan kontrolleras av olika led i den överordnade satsen, matrissatsen. 

Det vanligaste är subjektskontroll, vilket innebär att matrissatsens subjekt kontrollerar PRO: 

 

(2.24) Hani skjutsade bort demj för att PROi slippa vidare obehag. (SAG 3:613) 

 

Indexen i exempel (2.24) visar att PRO syftar tillbaka på matrissatsens subjekt, vilket 

markeras Hani och PROi medan objektet är markerat demj. PRO kontrolleras därmed av 

subjektet. För att illustrera att så är fallet kan infinitivfrasens omformuleras till en bisats: Hon 

skjutsade bort dem för att hon skulle slippa vidare obehag. Då infinitivfrasens PRO 

kontrolleras av matrissatsens objekt kallas det objektskontroll:  

 

(2.25) Honi skickade ut barnenj för att PROj hämta vatten. (Lyngfelt 2002:78)  
 

PRO i exempel (2.25) kontrolleras av objektet barnen, som är de som ska hämta vatten. Detta 

markeras med samma index. Objektskontroll och subjektskontroll är de typer av kontroll där 

PRO kontrolleras av något led i matrissatsen. Enligt SAG (3:609), där termerna PRO och 

kontroll inte används, är predikationsbasen generisk då inget led i den överordnade satsen 

anger predikationsbasen. Kalm (2016) och Lyngfelt (2002) kallar detta generisk kontroll, 

vilket kan beskrivas som en mer allmän kontrollör av PRO. Ett generiskt tankesubjekt kan 

ofta motsvaras av ordet man som indefinit pronomen:  

 

(2.26) För att PRO lyckas med det är det nödvändigt att nya Saab 9-5 blir en succé. (Lyngfelt 2002:188) 

 

PRO i exempel (2.26) kontrolleras inte av något led i matrissatsen. Istället kan PRO tolkas 

generiskt: För att man ska lyckas med det… Det ska dock tilläggas att en vidare kontext kan 

ge en annan tolkning av PRO.  

De tre typer av kontroll som jag utgår från i föreliggande undersökning är således 

subjektskontroll, objektskontroll och generisk kontroll.  

 

2.4 Tidigare forskning 

I SAG diskuteras infinitivfrasens grundbetydelse i relation den narrativa bisatsens (SAG 

3:606 ff.). Här framhålls att infinitivfrasen betecknar en aktion som inte är specificerad med 

avseende på tid och predikationsbas, vilket inte är fallet för bisatsen. Samtidigt finns det stora 

likheter mellan en infinitivfras och en narrativ bisats. Det finns konstruktioner med åtskilliga 

verb, adjektiv och particip där både en infinitivfras och en narrativ bisats är möjlig, och där 

betydelsen inte nämnvärt förändras mellan de två alternativen:  
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(2.27) Det är snällt av dig att hjälpa mig.  

Det är snällt av dig att du hjälper mig. (SAG 3:606)  

 

Den paragraf som berör relationen mellan infinitivfrasens och den narrativa bisatsens 

grundbetydelse avslutas med påpekandet att ”[d]e i denna paragraf antydda förhållandena är 

otillräckligt undersökta” (SAG 3:608). 

Vad gäller infinitivfraser i fria adverbial beskriver SAG (3:613 f.) deras predikationsbas 

(se avsnitt 2.3.1). Vanligtvis utgörs predikationsbasen av matrissatsens subjekt men i vissa fall 

kan predikationsbasen utgöra matrissatsens objekt. Beskrivningen av detta följs dock av en 

kommentar (SAG 3:624):  

 

Språkvårdare rekommenderar ofta att infinitivfraser som fria adverbial används bara när predikationsbasen 

anges med den överordnade satsens subjekt och avråder mer eller mindre eftertryckligt från att använda 

konstruktioner som de ovanstående i t. ex. neutralt skriftspråk.  

 

Inte heller efter 1999, då SAG utkom med påståendet om de otillräckligt undersökta 

förhållandena, har förhållandena mellan infinitivfrasen och bisatsen undersökts i större 

utsträckning. I Lyngfelts avhandling (Lyngfelt 2001) undersöks tolkningen av PRO i 

svenskans infinitivfraser. Lyngfelt undersöker hur den utelämnade informationen, framför allt 

tankesubjektet, i infinitivfraser kan tolkas genom en korpusundersökning, bland annat i fria 

adverbial. Lyngfelt (2002:177) ser en gråzon mellan bundna och fria adverbial, och menar att 

ju friare ett adverbial är desto fler olika typer av kontroll är det öppet för. Den vanligaste 

typen av kontroll i fria adverbial är subjektskontroll (Lyngfelt 2002:182), men även andra 

typer förekommer. Lyngfelt konstaterar att det i hans material förekommer tvetydiga exempel, 

där det är möjligt med både subjekts- och objektskontroll:  

 

(2.28) Jag hade själv tagit hit dem för att PRO skapa en trevlig atmosfär (Lyngfelt 2002:177)  

 

I exempel (2.28) kan PRO tolkas på två sätt: dels kan PRO kontrolleras av matrissatsens 

subjekt, Jag, dels av matrissatsens objekt, dem. Lyngfelts undersökning visar således på 

exempel som motsäger SAG:s kommentar om språkvårdares råd att endast använda 

infinitivfraser som fria adverbial om predikationsbasen anges med matrissatsens subjekt. 

Lyngfelt betraktar infinitivfraser som satsförkortningar, d.v.s. ”satsvärdiga men inte 

satsformade uttryck” (Lyngfelt 2002:20). I Nationalencyklopedin beskrivs en satsförkortning 

som ”en konstruktion som saknar finit verb men i övrigt fungerar som en bisats” (NE: 

satsförkortning).  
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Givón (1980) presenterar ett förslag till en syntaktisk bindningshierarki. Det hierarkiska 

språksystemet går från självständiga meningar, via bisatser, satsförkortningar och nominal, till 

total inkorporering. Hypotesen om hierarkin utgår från att den syntaktiska integreringen är 

högre ju starkare den semantiska bindningen än. Fria adverbial har således svagare semantisk 

bindning än bundna adverbial (jfr resonemangen om valens ovan). Lyngfelt (2001) jämför 

svenska och engelska verbkomplent, bland annat i form av bisatser och infinitivfraser, med 

utgångspunkt i Givóns modell. Lyngfelt finner att satsförkortningar är vanligare i engelskan 

än i svenskan, vilket följande exempel visar (Lyngfelt 2001:20): 

 

(2.29) a. Before he went to work he had a good breakfast.  

b. Innan han åkte till jobbet åt han en god frukost. 

(2.30) a. Before going to work he had a good breakfast. 

b. *Innan att åka till jobbet åt han en god frukost.  

 

Satsförkortningen i exempel (2.30a) är inte möjlig på svenska, vilket (2.30b) visar. Lyngfelt 

menar vidare att ”distributionen av frastyper [är] ett intressant och till stor del olöst problem 

för språkvetenskapen […]” (2002:21) och lyfter fram att adverbial vore intressanta att 

undersöka ytterligare.  

Kalm (2016) undersöker infinitivfraser i avhandlingen Satsekvivalenta infinitivfraser i 

svenskan: En synkron och diakron undersökning. Undersökningen rör bland annat relationen 

mellan satsekvivalenta infinitivfraser och bisatser samt infinitivmärket som sådant. En 

satsekvivalent fras är en ”icke-finit konstruktion som erinrar om en huvudsats eller bisats” 

(SAG 1:222), vilket Kalm menar är kontrollinfinitiver och nexusinfinitiver, men inte 

hjälpverbsinfinitiver (2016:19). Kalm undersöker dels historiska förhållanden, dels nusvenska 

förhållanden. Kalm (2016:130) konstaterar bland annat att prepositionen för blev en 

obligatorisk del av finala infinitivfraser först på 1700-talet. Vad gäller nusvenska förhållanden 

diskuterar Kalm (2016:87) möjligheten att se förbindelsen för + infinitiv i finala infinitivfraser 

som ett sammansatt infinitivmärke, i likhet med den sammansatta konjunktionen för att. 

Kalms undersökning av distributionen mellan bisatser och kontrollinfinitiver visar att 

prepositionsstyrda bisatser i större utsträckning fungerar som bundna adverbial, medan 

kontrollinfinitiver är vanligare i fria adverbial (2016:90). Den vanligaste prepositionen både 

bland bisatser och infinitivfraser är för.  

Forskningen om distributionen mellan bisatser och infinitivfraser är på intet sett 

heltäckande. Min undersökning utgår framför allt från Lyngfelt (2002), Kalm (2016) och 

SAG.  
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3 Metod och material   

Det finns olika sätt att undersöka grammatiska fenomen. Lyngfelt (2015:8) tar upp tre typer 

av data som man vanligtvis utgår från: konstruerade exempel, acceptabilitetsomdömen och 

autentiskt språkbruk. Vid konstruerade exempel skapar man ett innehåll för att försöka 

komma åt vad som är möjligt att säga – och vad som inte är möjligt. En nackdel med 

konstruerade exempel är att de saknar ett naturligt sammanhang. Språkbrukares intuitiva 

språkkänsla kan undersökas med acceptabilitetsomdömen. Lyngfelt (2015:9) menar dock att 

språkkänslan inte alltid stämmer överens med hur språket faktiskt används. Istället kan man 

undersöka autentiskt språkbruk. Ett sätt att undersöka autentiskt språkbruk är att använda sig 

av korpusar där tal- och skriftspråk finns sammanställt elektroniskt. Med en 

korpusundersökning får man fram hur talare och skribenter faktiskt använder språket på ett 

naturligt sätt, i riktiga situationer (Lyngfelt 2015:9). Det finns dock nackdelar också med 

korpusundersökningar. En sådan är att korpuslingvistik inte visar vad som är omöjligt i ett 

språk, utan endast vad som förekommer i ett visst material (Lyngfelt 2001:124). Därtill kan 

konstruktioner som är möjliga, men ovanliga, kan vara svåra att komma åt, beroende på 

korpusens storlek.   

För att besvara mina frågeställningar görs en korpusundersökning. Det är ett val som både 

genererar en insamlingsmetod och ett material. I avsnitt 3.1 beskrivs materialet och 

insamlingsmetoden. Analysmetoden är en grammatisk analys som beskrivs i avsnitt 3.2.  

 

3.1 Material och insamlingsmetod 

Materialet som ligger till grund för den här undersökningen är hämtat från Språkbankens 

nätbaserade korpussamling. Språkbanken2  är en forskningsenhet vid Göteborgs universitet. 

För att söka i korpussamlingen används sökverktyget Korp (Borin m. fl. 2012).3 En sökning i 

Korp kan ske på olika sätt. Inledningsvis ska en eller flera korpusar väljas. Det finns 

sammanlagt 455 korpusar indelade i olika kategorier. Därtill finns flera andra tillval. Det går 

bland annat att välja om sökningen ska vara enkel, med en ruta för fritext, eller utökad, då 

man kan slå samman flera rutor med fritext.  

 

                                                           
2 https://spraakbanken.gu.se/  
3 https://spraakbanken.gu.se/korp/  

https://spraakbanken.gu.se/
https://spraakbanken.gu.se/korp/
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Figur 3.1 Sökverktyget Korp 

 

Figur 3.1 visar en utökad sökning. Resultatet kan sorteras på olika sätt, exempelvis på 

förekomst, träff eller slumpvis. När träffarna sorteras slumpvis är de inte ordnade så att träffar 

från samma text står tillsammans. Träffarna i sökningen redovisas i konkordansrader som 

består av grafiska meningar, se figur 3.2.  

 

 

Figur 3.2 Konkordansrader som resultat av sökning i Korp. 

 

En del av Språkbankens korpusar stödjer utökad kontext, vilket innebär att man utöver 

konkordansraden kan se en vidare kontext. Utökad kontext är dock inte möjligt för de 

korpusar som används i den här undersökningen.  

Materialet är dels hämtat från korpusen Parole, dels från korpussamlingen Sociala medier. 

I följande avsnitt beskrivs de olika korpusarna och de sökprocesser som lett fram till mitt 

material.  

 

3.1.1 Parole 

Parole är ett textmaterial som består av ca 19 miljoner löpande ord (Språkbanken 2017). 

Materialet är insamlat för ett EU-projekt med samma namn, PAROLE, som avslutades 1997. 
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Texterna är hämtade från romaner, dagstidningar, tidskrifter och webbtexter insamlade mellan 

åren 1976 och 1997. Både Lyngfelt (2001) och Kalm (2016) använder Parole i sina 

undersökningar av infinitivfraser. Det är en korpussamling som består av olika genrer vilket 

en av dess stora fördelar.   

 

3.1.2 Sociala medier  

Sociala medier är en korpussamling som består av 63 korpusar i tre kategorier. Bloggmix 

utgörs av 23 korpusar som består av ett urval från svenska bloggar 1998–2017 samt bloggar 

med okänt datum. Diskussionsforum är 38 korpusar från de två diskussionsforumen Familjeliv 

(2003–2014) och Flashback (2000–2017). Twittermix är fyra korpusar bestående av ett urval 

av svenska Twitteranvändare från 2006 till 2015 samt Twittermaterial från tre olika 

partiledardebatter från åren 2013 och 2014.  

Genom att undersöka material från sociala medier får jag fram det språk som används på 

internet idag. Mitt antagande är att språket i sociala medier i flera fall kan ligga närmare 

talspråket än exempelvis myndighetstexter och romantexter. Både Sociala medier och Parole 

har texter från internet, men den stora skillnaden är att materialet är insamlat vid olika tider. 

Parole avslutades 1997 medan Sociala medier är från 1998 och framåt.  

 

3.1.3 Sökprocess 

Undersökningens material består av 400 finala infinitivfraser och 400 finala bisatser. För att 

få fram material till undersökningen har fyra sökningar gjorts i Korp, två inom varje 

delkorpus. För samtliga sökningar har jag valt att resultatet ska redovisas slumpmässigt. Två 

olika sökningar har gjorts för att få fram finala infinitivfraser och finala bisatser. De finala 

infinitivfraserna eftersöktes genom en enkel sökning med sökorden <för att> inom respektive 

delkorpus. Eftersom <för att> främst genererar just infinitivfraser behövdes ingen mer 

avancerad sökning för att få fram dessa. Sökträffarna gavs i form av konkordansrader som 

sedan har kopierats in i programmet Excel, där de finala infinitivfraserna sorterades ut för att 

sedan analyseras. För min undersökning begränsade jag mig till 200 finala infinitivfraser inom 

varje delkorpus, vilket sammanlagt gav 400 infinitivfraser. Sökningen gav även träffar som 

inte är finala infinitivfraser, så det totala antalet träffar som överfördes till Excel var därför 

fler än ovan nämnda antal. Vid sökningen i Parole analyserades 277 konkordansrader för att 

få fram 200 finala infinitivfraser, där de som sorterades bort bestod av bisatser, ofullständiga 
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huvudsatser och bundna adverbial (avsnitt 3.1.4). För de 200 finala infinitivfraserna i Sociala 

medier analyserades sammanlagt 331 konkordansrader.  

För att få fram de finala bisatserna gjordes en utökad sökning i Korp. Här gjordes dels en 

ordsökning med ordet <för>, dels en ordklassökning på ord som är taggade som 

subjunktioner. Denna sökning genererade bisatser som följer ordet för, där den vanligaste 

subjunktionen var att. Ett fåtal träffar gav även andra subjunktioner, exempelvis om, men 

dessa sorterades bort i Excel. En sökning som endast kunde generera finala bisatser var inte 

möjlig då även kausala bisatser kan inledas med för att. Ett första steg i analysen av mitt 

material var därför att sortera ut de bisatser som var finala, så att jag kunde få fram 200 finala 

bisatser från varje delkorpus.  

   

3.1.4 Avgränsningar 

I avsnitt 2.3 tar jag upp skillnader mellan infinitivfraser i form av bundna och fria adverbial. I 

den mån det är möjligt har jag därför utgått från Lyngfelts definition och diskussion av detta 

(Lyngfelt 2001:174 ff.). Lyngfelt menar att det finns en gråzon mellan bundna och fria 

adverbial, något som jag upptäckte vid avgränsningen av materialet. För att kunna avgöra 

huruvida infinitivfraser följs av prepositionsstyrda verb och andra prepositionsstyrda 

konstruktioner, och därför ger prepositionen för, har jag därför använt ordboken Svenskt 

språkbruk: ordbok över konstruktioner och fraser (2003). De konstruktioner där prepositionen 

för finns med i beskrivningen är analyserade som bundna adverbial, vilka därför har sorterats 

ut från mitt material. Exempel på sådana konstruktioner är förutsättningar för, istället för och 

bestämmer sig för.  

Även vid svårigheter att avgöra huruvida bisatser är finala har jag använt Svenskt 

språkbruk: ordbok över konstruktioner och fraser (2003). Exempel på en träff som sorterades 

bort är: 

 

(3.1) Ni som oroade er för att vi ska få huvudvärk inne i husbilen av lasern behöver alltså inte vara oroliga 

eftersom den lyser utanför husbilen.  

 

Verbet oroa sig styr prepositionen för och bisatsen är därför inte final även om den 

konstrueras med hjälpverbet ska (se avsnitt 2.2).  

Vid analysen av materialet undersöktes även matrissatsen. Ingen av de korpusar som 

användes för att få fram materialet stödjer emellertid utökad kontext, ett val som finns 

tillgängligt för andra av Språkbankens korpusar. Konkordansraderna i resultatet av 

sökningarna visar grafiska meningar, där en punkt eller likvärdigt skiljetecken skiljer olika 
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konkordansrader åt. Det är därför inte möjligt att studera de infinitivfraser och bisatser som 

saknar matrissats, varför dessa sorterades bort. Ett exempel på en sådan sats är: 

 

(3.2) Detta för att träffa Björn J:son Lindh, som gör musiken till hans senaste thriller 'Sweet revenge', 'Ljuva 

hämnd'.  

 

Exempel (3.2) är en grafisk mening, men inte en fullständig huvudsats. En analys av 

infinitivfrasens tankesubjekt därför inte möjlig. Även finala bisatser som saknar matrissats har 

sorterats bort från materialet: 

 

(3.3) Detta för att ingen ska kunna missa informationen.  

 

Exempel (3.3) har varken ett subjekt eller ett finit verb i matrissatsen, och sorterades därför 

bort från materialet.    

 

3.2 Analysmetod 

När materialet var sorterat så att det enbart utgjordes av finala infinitivfraser och finala 

bisatser bestod det av sammanlagt 800 belägg. För att besvara min frågeställning undersöktes 

huruvida en final infinitivfras är utbytbar mot en final bisats, och tvärtom. Detta gjordes 

genom att analysera infinitivfrasernas tankesubjekt, PRO, och bisatsernas subjekt. 

Infinitivfrasernas PRO analyserades utifrån fyra kategorier: subjektskontroll, objektskontroll, 

generisk kontroll samt en kategori för de infinitivfraser där tankesubjektet var svårdefinierat 

och därmed inte passade in i någon av de andra kategorierna. Därtill urskildes ytterligare en 

kategori: finala infinitivfraser vars matrissats hade ett verb i imperativ. Som framkommer av 

resultatet är dessa speciella och behandlas separat.  

Bisatserna analyserades utifrån vilken referent i matrissatsen som bisatsens subjekt svarar 

mot. Även här urskildes fyra kategorier: bisatsens subjekt var samma som matrissatsens 

subjekt (subjektsidentifikation), bisatsens subjekt var samma som ett objekt i matrissatsen 

(objektsidentifikation), bisatsens subjekt var generiskt samt bisatsens subjekt introducerade en 

ny referent som inte fanns i matrissatsen.  

Infinitivfrasernas tankesubjekt och bisatsernas subjekt analyserades kvantitativt utifrån 

ovan nämnda kategorier. Utöver det gjordes även en kvalitativ analys genom att testa vilka 

infinitivfraser som kan omformuleras till bisatser och vilka bisatser som kunde omformuleras 

till infinitivfraser.   
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4 Resultat  

Nedan presenteras undersökningens resultat. Finala infinitivfraser och finala bisatser 

behandlas separat. Utöver en kvantitativ redovisning av resultatet utreds frågan om vilka 

infinitivfraser som är möjliga att omformulera till bisatser, och tvärtom, d.v.s. vilka bisatser 

som är möjliga att omformulera till infinitivfraser. Kapitlet avslutas med en jämförelse och 

sammanfattning av resultatet. För att visa vilken korpus exemplen är hämtade från är de 

markerade med (P) för Parole och (SM) för sociala medier.  

 

4.1 Finala infinitivfraser 

De finala infinitivfraserna är analyserade utifrån kontroll, dvs. vilken referent i eller utanför 

matrissatsen som kontrollerar infinitivfrasens tankesubjekt, PRO. Tabell 4.1 visar 

fördelningen av olika typer av kontroll i de båda undersökta korpusarna. Vid redovisningen av 

de olika typerna av kontroll utreds vilka typer av finala infinitivfraser som är möjliga att 

omformulera till finala bisatser.  

 

Tabell 4.1 Kontroll i infinitivfraser.  

 Subjektskontroll Objektskontroll Generisk kontroll Imperativ Övrigt 

N % N % N % N % N % 

Parole 168 84 1 0,5 22 11 0 0 9 4,5 

Sociala medier 166 83 0 0 20 10 7 3,5 7 3,5 

Total 334 83,5 1 0,25 42 10,5 7 1,75 16 4 

 

Tabell 4.1 visar att fördelningen mellan olika typer av kontroll inte skiljer sig nämnvärt 

mellan de två delkorpusarnas material. Att subjektskontroll är vanligast visar tabellen tydligt. 

Totalt 334 av 400 träffar, motsvarande 83,5 %, har subjektskontroll. Exempel på finala 

infinitivfraser med subjektskontroll är följande:  

 

(4.1) a. Men allt oftare följer nu kvinnliga familjemedlemmari med för att PROi påverka valet av […]. (P) 

b. Men allt oftare följer nu kvinnliga familjemedlemmar med för att de ska påverka valet av […].  

(4.2) a. Skinnet hade vitnat och vareti pressade på för att PROi komma ut. (P) 

b. Skinnet hade vitnat och varet pressade på för att det/varet skulle komma ut.  

(4.3) Dragan Joksovici kom som ung från Montenegro till Sverige på 1970-talet för att PROi arbeta. (SM) 

Dragan Joksovic kom som ung från Montenegro till Sverige på 1970-talet för att han skulle arbeta.  
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För att illustrera infinitivfrasens tankesubjekt kan infinitivfrasen göras om till en final bisats, 

vilket visas i exemplen ovan. I exempel (4.1) kontrolleras infinitivfrasens tankesubjekt av 

matrissatsens subjekt kvinnliga familjemedlemmar, och det är de som ska påverka valet av 

dörrtyp och färg. PRO kontrolleras därmed av subjektet. I exempel (4.2) är det matrissatsens 

subjekt varet som pressar på för att det, varet, ska komma ut. Även här kontrolleras PRO av 

subjektet. I exempel (4.3) är Dragan Joksovic matrissatsens subjekt och det är han som kom 

till Sverige för att han skulle arbeta. PRO kontrolleras av matrissatsen subjekt. Alla tre 

infinitivfraser är möjliga att omformulera till finala bisatser.   

I materialet finns infinitivfraser med subjektskontroll trots att matrissatsens subjekt inte 

står utskrivet:  

 

(4.4) Måste strax titta in i garderoben för att PROi hitta några lämpliga kläder för ikväll… (SM) 

 

I exempel (4.4) finns det inget subjekt i matrissatsen Måste strax titta in i garderoben. Då jag 

saknar vidare kontext kan jag inte avgöra vem som är subjektet i matrissatsen, men vare sig 

det är jag eller någon annan, tolkar jag det som att infinitivfrasens PRO kontrolleras av detta 

utelämnade subjekt. I Sociala medier finns tre träffar som exempel (4.4) där alla har 

analyserats som subjektskontroll. I Parole finns inga sådana exempel. Utan vidare kontext är 

det inte möjligt att omformulera dessa infinitivfraser till bisatser, men för skribenten/talaren 

borde det vara möjligt då infinitivfraser med subjektskontroll annars är möjliga att 

omformulera till finala bisatser.  

Endast en infinitivfras i materialet uppvisar objektskontroll:  

 

(4.5) a. Nu är deti bättre affär att forsla norsk fiskj för att PROj förädlas i Danmark än i Norge. (P) 

b. Nu är det bättre affär att forsla norsk fisk för att den ska förädlas i Danmark.  

 

PRO kontrolleras i det här fallet av norsk fisk, som i matrissatsen är ett objekt. I tabell 4.1 

framgår att denna typ av kontroll är ovanlig, då endast en infinitivfras av 400 har 

objektskontroll. Som framgår i exempel (4.5) kan infinitivfrasen omformuleras till en bisats. 

Värt att notera är att infinitivfrasens verb förädlas står i passiv form. Agenten, som i själva 

verket utför handlingen, står inte utskriven och av meningen framkommer således inte vem 

som förädlar fisken.   

I Parole är det 22 av 200 infinitivfrasers PRO som har generisk kontroll och i Sociala 

medier är det 20. I de flesta fall kan subjektet i infinitivfraser med generisk kontroll tolkas 

som det indefinita pronomenet man.  
 



23 
 

(4.6) a. En bil är ju ett bra medel för att PRO kunna se sig om på egen hand. (SM)  

b. En bil är ju ett bra medel för att man ska kunna se sig om på egen hand.  

(4.7) a. Med det menas att det inte räcker med majoritet för att PRO få igenom ett beslut utan […]. (SM) 

b. Men det menas att det inte räcker med majoritet för att man ska få igenom ett beslut utan […].  
 

Då matrissatsen utgörs av en passiv sats utan utskriven agent är det i flera fall generisk 

kontroll: 

 

(4.8) a. Flera försök görs för att PRO genmodifiera grödor […]. (SM) 

b. Flera försök görs för att man ska genmodifiera grödor […].  

 

I materialet från Sociala medier förekommer en typ av kontroll som inte finns i Parole. Det är 

de matrissatser med huvudverbet i imperativ. Huvudsatsen är då direktiv (SAG 4:705). 

Subjektet till verbfraser i imperativ är den som tilltalas, du eller ni, men detta utelämnas ofta 

och blir därmed underförstått. Då en final infinitivfras följer ett verb i imperativ kan det därför 

analyseras som en form av subjektskontroll, men jag har valt att analysera dessa i en egen 

kategori.   

 

(4.9) Klicka här för att PRO komma till Aftonbladets fina och tänkvärda bildspel. (SM) 

(4.10) Planera en resa på minst tre dagar för att PRO åtminstone hinna med några av de hundra vinodlingarna 

i Sonoma Valley. (SM) 

 

Av de 6 infinitivfraser i denna kategori är det 5 som har matrissatsen Klicka här, som i 

exempel (4.9). Att göra om dessa typer av infinitivfraser till bisatser är inte möjligt. Om man 

däremot omformulerar matrissatsen är det dock möjligt: För du ska komma till Aftonbladets 

fina och tänkvärda bildspel kan/bör/måste du klicka här. Att behålla matrissatsen och 

omformulera infinitivfrasen är dock inte möjligt.  

Sammanlagt 16 infinitivfraser är tvetydiga, där det är svårt att avgöra vem det 

underförstådda subjektet är. I en del fall rör det sig om subjekt- eller objektskontroll: 

 

(4.11) a. Hani steg upp tidigt, åt frukost ensam i frukostrummet öster om matsalen, ett litet åttkantigt rum som 

Ethelj hade låtit bygga till för att PRO i/j få morgonsol. (P) 

b. Han steg upp tidigt, åt frukost ensam i frukostrummet öster om matsalen, ett litet åttkantigt rum som 

Ethel hade låtit bygga till för att hon/han/de skulle få morgonsol.  

 

I exempel (4.11) är det troligt, med tanke på kommateringen, att det är Ethel som byggt 

rummet för att få morgonsol. Det är dock inte omöjligt att tänka sig att det är han som åt 

frukost i frukostrummet för att få morgonsol. Att säkert avgöra vem PRO åsyftar är därför 

svårt. Även exempel (4.12) visar att PRO kan tolkas tvetydligt: 
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(4.12) a. Bengt Islingi från Nyréns arkitektkontor vill se parken som en öppen helhet och flyttar scenenj åt 

sidan för att inte PROi/j skymma sikten söderut. (P) 

b. Bengt Isling från Nyréns arkitektkontor vill se parken som en öppen helhet och flyttar scenen åt sidan 

för att inte han/den ska skymma sikten.  

 

Om PRO kontrolleras av subjektet i exempel (4.12) är det Bengt Isling som inte ska skymma 

sikten. Som läsare förstår man att det är han som handlar, men i realiteten är det scenen som 

skymmer sikten vilket innebär att PRO kontrolleras av objektet. I exempel (4.13) illustreras 

ytterligare en tvetydighet: 

 

(4.13) a. Tryoutarej brukar mani ju slänga iväg ett ettårskontrakt för att PROj/i testa en hel säsong. (SM) 

b. Tryoutare brukar man ju slänga iväg ett ettårskontrakt för att man/de ska testa en hel säsong.  

 

I exempel (4.13) är det frågan om vem som testar säsongen, man eller tryoutare. Om det är 

subjektskontroll är det man som testar men det är också rimligt att det är tryoutare som testar 

en hel säsong. Alla de infinitivfraser som jag analyserat i den här kategorin kräver en kontext 

för att tankesubjektet ska kunna avgöras. För den som läser meningarna i sin kontext är det 

möjligt att tvetydigheten försvinner.  

Sammanfattningsvis visar analysen att de två delkorpusarna inte skiljer sig nämnvärt i 

fördelningen mellan de olika typerna av kontroll. Det är däremot möjligt att peka på tendenser 

vid en sammanslagning av materialets delar. Subjektskontroll är vanligast vid tolkningen av 

finala infinitivfrasers PRO. Alla dessa går att omformulera till finala bisatser. Objektskontroll 

är ovanligt, då det endast finns ett exempel på det i materialet. Det exemplet är dock möjligt 

att omformulera till en final bisats. När det kommer till generisk kontroll utgör det 10,5 % av 

materialet. Att omformulera dessa till finala bisatser är möjligt. Det är dock inte möjligt att 

omformulera infinitivfraser vars matrissats utgör en imperativfras, vilka är totalt 7 av 400. 

Den sista kategorin är de infinitivfraser där jag ser flera tolkningar av PRO. Det är därför inte 

möjligt att omformulera dessa till bisatser utan tillgång till en vidare kontext.   
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4.2 Finala bisatser 

De finala bisatserna är analyserade med utgångspunkt i bisatsens subjekt. För att kunna göra 

en jämförelse med de finala infinitivfraserna har subjektets predikationsbas analyserats, vilket 

kan liknas vid infinitivfrasens kontroll. Tabell 4.2 visar huruvida bisatsens subjekts återfinns i 

matrissatsen som subjekt eller objekt, eller om subjektet inte finns i matrissatsen och då är 

generiskt eller nytt i satsen. Tabellen visar att det vanligaste är att bisatsens subjekt inte finns i 

matrissatsen och inte heller är generiskt, utan istället utgörs av en ny referent. I redovisningen 

av de finala bisatserna vill jag utreda vilka bisatser som kan omformuleras till finala 

infinitivfraser, vilket illustreras i samband med varje exempel. De exempel som inte är 

möjliga att omformulera till infinitivfraser är markerade med en asterisk *.  

 

Tabell 4.2 Finala bisatsers subjekts i förhållande till matrissatsen.  

 Subjekt Objekt Generiskt Nytt 

N % N % N % N % 

Parole 14 7 10 5 11 5,5 165 82,5 

Sociala medier 18 9 19 9,5 20 10 143 71,5 

Total 32 8 29 7,25 31 7,75 308 77 

 

De bisatser som har samma subjekt som matrissatsen utgör 8 % av materialet, 32 av 400. I 

Parole är andelen 7 % och i Sociala medier är andelen 9 %. Indexen visar vilken referent i 

matrissatsen som är samma som bisatsens subjekt. I exempel (4.14–17) är det möjligt att byta 

den finala bisatsen mot en final infinitivfras, vilket illustreras efter varje exempel där den 

finala infinitivfrasen är kursiverad.   

 

(4.14) a. Jagi pendlade till Göteborg med tåg förra året och valde konsekvent tyst avdelning för att jagi skulle 

kunna plugga och vila en stund mitt i all hets. (SM)  

b. Jag pendlade till Göteborg med tåg förra året och valde konsekvent tyst avdelning för att kunna 

plugga och vila en stund mitt i all hets. 

(4.15) a. Deti är alldeles för amerikanskt och sentimentalt för att deti ska falla mig i smaken. (SM) 

b. Det är alldeles för amerikanskt och sentimentalt för att falla mig i smaken.  

(4.16) a. Jagi reser för att jagi ska våga komma tillbaka till henne utan att vara rädd. (P) 

Jag reser för att våga komma tillbaka till henne utan att vara rädd.   

(4.17)     a. Flickani böjde sig fram för att honi skulle höra ännu bättre. (P) 

 b. Flickan böjde sig fram för att höra ännu bättre.  
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Exemplen ovan visar att en final bisats är utbytbar mot en final infinitivfras om subjektet är 

samma som matrissatsens subjekt. Ingen information går förlorad i den finala infinitivfrasen 

och det är tydligt vem som utgör tankesubjektet.  

Andelen bisatser vars subjekt är samma som matrissatsens objekt skiljer sig något mellan 

de två delkorpusarna, i Parole är det 5 % medan det är 9,5 % i Sociala medier. Exempel (4.18-

22) har objektsidentifikation. Både subjektet och objektet är markerat i satserna, men det är 

objektet som delar index med subjektet i bisatsen. De subjekt som består av mer än ett ord är 

understrukna.    

 

(4.18) Det räckte med att jagi petade på hennej lite med spöet en gång för att honj skulle gå undan. (P) 

Det räckte med att jag petade på henne lite med spöet en gång *för att gå undan.  

(4.19) Eller ska jagi läxa upp busschaufförenj efter förbannade noter för att hanj ska förstå hur ont denna 

väntan har gjort mig? (P)  

Eller ska jag läxa upp busschauffören efter förbannade noter *för att förstå hur ont denna väntan har 

gjort mig?  

(4.20) Vii flög journalister och mekanikerj ungefär en timmes flygresa per dag, för att dej skulle vara framme 

vid delmålet när bilar och motorcyklar kom. (SM) 

Vi flög journalister och mekaniker ungefär en timmes flygresa per dag, *för att vara framme vid 

delmålet när bilar och motorcyklar kom.  

 

I exempel (4.18–20) anser jag att bisatsen inte är utbytbar mot en infinitivfras. Det tänkta 

subjektet i infinitivfrasen är svårtolkat, då både matrissatsen subjekt och objekt är möjliga 

som det tänkta subjektet i infinitivfrasen. 

 

(4.21) Det var väl unghögerni i Göteborg som nyligen bjöd in den ökända och fängelsedömda nazistledaren 

Marc Abramssonj för att hanj skulle berätta hur vidriga muslimer är […]. (SM) 

Det var väl unghögern i Göteborg som nyligen bjöd in den ökända och fängelsedömda nazistledaren 

Marc Abramsson för att berätta hur vidriga muslimer är […].  

(4.22) Vii har korsat våra husdjur och växterj för att dej ska passa våra behov bättre.  

Vi har korsat våra husdjur och växter för att passa våra behov bättre. 

 

I exempel (4.21) och (4.22) är det lättare att tolka tankesubjektet i infinitivfrasen. I båda fallen 

är det kontexten i både matrissatsen och infinitivfrasen som hjälper oss att tolka PRO, och att 

tolka PRO utifrån subjektskontroll passar inte in i kontexten.   

Ett generiskt subjekt återfinns bland 5,5 % av bisatserna från Parole och 10 % av bisatserna 

från Sociala medier. Det generiska subjektet i bisatserna är markerat ”g”. Exempel på detta 

visas nedan:  
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(4.23) a. Kunskap och gemenskap är viktigt för att mang ska känna sig trygg. (P)  

b. Kunskap och gemenskap är viktigt för att känna sig trygg. 

(4.24) a. Att hålla sig i form känns viktigt för att mang ska kunna göra allt man vill i livet. (SM) 

b. Att hålla sig i form känns viktigt för att kunna göra allt man vill i livet.  

(4.25) a. Övningarna repeteras gång på gång, resultaten dokumenteras i protokoll för att mang ska se att det går 

framåt. (P)  

b. Övningarna repeteras gång på gång, resultaten dokumenteras för att se att det går framåt.  

(4.26) a. Det gäller också att ge Skolinspektionen tillräckliga redskap för att mang ska kunna komma åt rötägg 

till rektorer. (SM) 

b. Det gäller också att ge Skolinspektionen tillräckliga redskap för att kunna komma åt rötägg till 

rektorer.  

 

De flesta finala bisatser med ett generiskt subjekt är möjliga att byta ut mot finala 

infinitivfraser. I exempel (4.23) och (4.24) framkommer inte vem som tycker att det är viktigt 

med kunskap och gemenskap eller att hålla sig i form. Sådana satser har ofta ett generiskt 

subjekt. Matrissatsen i exempel (4.25) är en passiv sats utan agenten utskriven, övningarna 

repeteras samt resultaten dokumenteras. Med ett generiskt subjekt i bisatsen behöver agenten 

specificeras, vilket här görs med det generiska subjektet man. Dessa exempel, 4.23–25, kan 

alla skrivas med en final infinitivfras istället för en final bisats. I exempel (4.26) kan däremot 

betydelsen förändras om bisatsen byts ut mot en infinitivfras. Då en infinitivfras följer 

matrissatsen kan det tänkta subjektet tolkas på två sätt. Dels kan tankesubjektet tolkas 

generiskt, vilket skulle vara det korrekta utifrån den finala bisatsen. Dels kan tankesubjektet 

tolkas som Skolinspektionen, vilket innebär att subjektet skulle vara med specifikt än det 

generiska man. Den finala bisatsen blir således tydligare än vad en final infinitivfras skulle 

vara.  

Den sista kategorin av de finala bisatserna är de bisatser vars subjekt innebär ny 

information, markerat ”ny”. I Parole utgör dessa 82,5 % och i Sociala medier är det 71,5 %. 

Exempel (4.27–30) tillhör denna kategori: 

 

(4.27) a. Det måste finnas någon form av handledning för att jobbenny ska vara meningsfulla. (P) 

b. Det måste finnas någon form av handledning *för att vara meningsfulla. 

(4.28) a. Nu får vi hem den då och då för att Thomasny skall tagla den. (P) 

b. Nu får vi hem den då och då *för att tagla den.  

(4.29) a. Men kul att vi går upp astidigt idag för att någon tjommenyska komma och kolla på lägenheten. (SM) 

b. Men kul att vi går upp astidigt idag *för att komma och kolla på lägenheten.  

(4.30) a. Vinga klipps och badas ett par dagar före utställningen för att pälsenny skall hinna lägga sig efter 

badet. (SM) 

b. Vinga klipps och badas ett par dagar före utställningen *för att hinna lägga sig efter badet.  
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Då subjektet i bisatsen inte finns med som information i matrissatsen är det inte möjligt att 

byta ut bisatsen mot en infinitivfras, vilket exempel (4.27–30) visar. En analys av 

infinitivfrasernas PRO kan inte komma fram till det subjekt som finns i den finala bisatsen. 

Bisatsens subjekt måste finnas med för att informationen ska gå fram.  

I vissa fall är den finala bisatsens subjekt inte helt ny information, utan finns med på något 

sätt i matrissatsen. En final infinitivfras är ändå inte möjlig. Jag analyserar därför dessa som 

nya referenter:  

 

(4.31) a. På hösten 1910 gjorde Hjalmar Söderberg och hans älskade Emilie Voss tillsammans det som på den 

tiden kallades "eine deutsche Reise", för att Emilieny diskret skulle kunna föda parets väntade barn. (P) 

b. På hösten 1920 gjorde Hjalmar Söderberg och hans älskade Emelie Voss tillsammans det som på den 

tiden kallades ”eine deutsche Reise”, *för att PRO diskret kunna föda parets väntade barn.  

(4.32) a. Min son har gett mig ett prova-på-kort på Friskis för att viny ska kunna träna ihop en vecka. (SM)  

b. Min son har gett mig ett prova-på-kort på Friskis *för att kunna träna ihop en vecka.   

 

Infinitivfraserna i exempel (4.31) och (4.32) blir missvisande. Vid en analys av 

infinitivfraserna skulle jag anse att PRO kontrolleras av matrissatsernas subjekt, vilket blir 

Hjalmar Söderberg och hans älskade Emelie Voss i exempel (4.31) och Min son i exempel 

(4.32), och därmed inte samma som subjekten i bisatserna, Emelie och vi.  

Inte heller bland de finala bisatserna är det någon större skillnad mellan de olika 

korpusarna. För att sammanfatta de finala bisatserna kan jag konstatera att en klar majoritet, 

77 %, av materialet har ett subjekt som innebär en ny referent i satsen. En final infinitivfras är 

då inte möjlig. 7,25 % av bisatserna har ett subjekt som i matrissatsen utgör ett objekt. Dessa 

är i de flesta fall inte utbytbara mot en final infinitivfras, då det är svårt att tolka PRO i 

infinitivfrasen som samma som bisatsens subjekt. I en del fall är detta dock möjligt – när det 

finns någon annan information i infinitivfrasen som avslöjar subjektet (se exempel 4.21 och 

4.22). Knappt 8 % av de finala bisatserna har ett generiskt subjekt som inte finns i 

matrissatsen. Även här är det olika huruvida det är möjligt att omformulera bisatsen till en 

infinitivfras. I de fall där matrissatsen har ett passivt verb och saknar agent är det möjligt att 

omformulera bisatsen till en infinitivfras. Då det finns flera referenter i matrissatsen som 

möjligen kan kontrollera PRO i en infinitivfras är en final bisats att föredra. 
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4.3 Finala infinitivfraser och finala bisatser  

Tabell 4.3 visar en sammanställning av resultatet som presenterats i avsnitt 4.1 och 4.2. I 

tabellen har materialet från båda korpusarnas slagits ihop, vilket är det samma som visas 

under Total i tabell 4.1 och tabell 4.2. Anledningen till att endast visa det sammanslagna 

resultatet är att de två korpusarna inte skiljer sig nämnvärt i fördelningen av de olika 

kategorierna.  

 

Tabell 4.3 Sammanställning av de finala infinitivfrasernas kontroll och bisatsernas subjekt.   

 Subjekt 

% 

Objekt 

% 

Generisk 

% 

Imperativ 

% 

Ny referent 

% 

Övrigt 

% 

Infinitivfras 83,5 0,25 10,5 1,75 0 4 

Bisats 8 7,25 7,75 0 77 0 

 

Vid en jämförelse mellan de undersökta infinitivfraserna och bisatserna framkommer ett 

motsatt förhållande mellan de olika kategorierna. Då subjektskontroll är vanligast bland 

infinitivfraserna med 83,5 %, är det endast 8 % av bisatserna vars subjekt också är 

matrissatsens subjekt. Det tyder på att man i första hand väljer en infinitivfras när det är 

möjligt, även om man i vissa fall frångår detta och väljer en bisats.  

Objektskontroll är ovanligt bland infinitivfraserna, även om det är möjligt. Resultatet visar 

att det är vanligare att formulera sig i en bisats då objektet i matrissatsen är 

subjekt/tankesubjekt i det fria adverbialet. När det gäller matrissatser i imperativ är en final 

bisats inte möjligt, vilket framgår av diskussionen i avsnitt 4.1.  

Ingen av infinitivfraserna har en ny referent som tankesubjekt eftersom PRO måste kunna 

tolkas kontextuellt, medan 77 % av bisatserna har en ny referent som subjekt. Således kräver 

en ny referent i det fria adverbialet en final bisats istället för en final infinitivfras.  

Slutligen är det ingen av bisatserna som analyserats i kategorin Övrigt, då samtliga 

bisatsers subjekt har analyserats i någon av ovanstående kategorier. När det gäller 

tankesubjektet i infinitivfraser är tolkningen svårare, då kontrollören av PRO utgår från min 

tolkning och en vidare kontext till satserna saknas.   
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5 Diskussion   

Syftet med den här studien var att jämföra distributionen av finala infinitivfraser och finala 

bisatser. Materialet hämtades från två olika korpussamlingar, och resultatet visar inte på 

någon nämnvärd skillnad mellan dessa. Istället har resultatet från de två korpussamlingarna 

slagits samman för att göra det möjligt att svara på resterande delar av frågeställningen. En av 

frågeställningarna var vilka infinitivfraser som är möjliga att omformulera till en final bisats. 

Resultatet visar att de flesta finala infinitivfraser är möjliga att omformulera till finala 

bisatser. Undantaget är de infinitivfraser vars matrissats står i imperativ och de finala 

infinitivfraser som kan tolkas tvetydigt. För talaren/skribenten som har en vidare kontext, och 

därmed vet vem/vad tankesubjektet åsyftar, är det dock möjligt att omformulera även dessa.  

Motsatt förhållande råder dock inte: de flesta finala bisatser är inte möjliga att 

omformulera till finala infinitivfraser. Anledningen till detta är att subjektet utgör en helt ny 

referent i majoriteten av bisatserna, en referent som alltså inte återfinns i matrissatsen och 

därmed inte kan kontrollera PRO.  

De flesta finala infinitivfraser i materialet har subjektskontroll, där tankesubjektet PRO 

kontrolleras av matrissatsens subjekt. Bland de finala bisatserna finns också exempel där 

bisatsens subjekt är samma som matrissatsens subjekt: Flickan böjde sig fram för att hon 

skulle höra ännu bättre. (exempel 4.17). Utan dessa exempel hade det varit lätt att dra 

slutsatsen att det fria adverbialet formuleras i en infinitivfras när subjektet är det samma som i 

matrissatsen – men ändå har 8 % av bisatserna samma subjekt som i matrissatsen, vilket 

innebär att en sådan slutsats inte går att dra. Istället tolkar jag valet av bisats eller infinitivfras 

som just ett val – vi väljer om vi ska använda oss av en bisats eller en infinitivfras. Ofta blir 

det den kortare varianten, infinitivfras, men inte alltid. Man kan tala om detta som en tendens: 

där det är möjligt föredrar språkbrukare att använda en infinitivfras, men detta är inte 

obligatoriskt utan ska förstås som en tämligen stark tendens.   

Objektskontroll är ovanligt bland infinitivfraserna. För att undvika tvetydighet är det 

vanligare att använda en bisats då objektet i matrissatsen är subjekt i bisatsen. De flesta 

bisatser med objektsidentifikation kan inte omformuleras till infinitivfraser. Det finns dock 

undantag. Om det finns tillräckligt med semantisk information i matrissatsen och/eller i 

bisatsen, kan det vara möjligt att omformulera bisatsen till en infinitivfras med objektskontroll 

(se exempel 4.21). Samtidigt finns det endast ett exempel på objektskontroll bland de 

undersökta infinitivfraserna, och det exemplet är dessutom speciellt så till vida att det infinita 

verbet är passiverat (se exempel 4.5). Trots att det är möjligt att använda en infinitivfras finns 
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det således exempel på objekts- och subjektsidentifikation bland bisatserna. Detta stödjer 

antagandet att vi har att göra med en språklig tendens och inte med en regel.  

Generisk kontroll bland infinitivfraserna är ungefär lika vanligt som bisatser med ett 

generiskt subjekt. Tolkningen av generisk kontroll bland infinitivfraserna är dock just en 

tolkning. Då träffarna i materialet saknar kontext är det möjligt att tolkningen är missvisande 

– kanske hade subjektet tolkats annorlunda om jag hade haft mer information till varje träff. 

Alla infinitivfraser med generisk kontroll kan omformuleras till bisatser. Alla bisatser med ett 

generiskt subjekt kan dock inte omformuleras till infinitivfraser – i matrissatser där det finns 

flera möjliga referenter som kan kontrollera PRO används istället en bisats.  

Det andra syftet med den här uppsatsen var att utreda huruvida för att vid finala 

infinitivfraser kan ses som ett sammansatt infinitivmärke. Enligt SAG inleds de finala 

infinitivfraserna med prepositionen för följt av infinitivmärket att. De finala bisatserna med 

samma inledning, för att, har inte ordet för som en preposition. Istället är de två orden för att 

en enda subjunktion. Min undersökning visar att finala infinitivfraser i stor utsträckning går 

att omformulera till en final bisats, och skillnaden i bruk mellan de två syntagmerna är 

huruvida ett subjekt måste specificeras eller inte. De finala infinitivfraserna kan därför 

betraktas som satsförkortningar i avseendet ”svarar mot en finit sats” (jfr definition i NE). 

Den finala infinitivfrasen tycks endast i begränsad utsträckning ha en användning som ligger 

utöver den finala bisatsens; den tycks helt enkelt fungera som ett slags reducerad variant av en 

motsvarande final bisats. Min undersökning ger således ytterligare argument för det som 

diskuteras både i SAG och Kalm (2016), nämligen att finala infinitivfrasers inledande för att 

kan ses som ett sammansatt infinitivmärke istället för en preposition och ett infinitivmärke. 

En sådan analys skulle ligga i linje med hur man analyserar motsvarande finala 

subjunktionsförbindelser.  

Ett förslag till vidare forskning är dels att undersöka ett större material, dels att undersöka 

andra konstruktioner där både en infinitivfras och en bisats är möjlig. I mitt material finns 

endast ett exempel på objektskontroll, med ett passivt infinit verb. Med ett större material 

finns det troligtvis fler exempel som kan analyseras. Det vore därför intressant att se huruvida 

även dessa infinita verb är passiva eller inte. Genom att undersöka andra infinitiv- och 

bisatsstyrda konstruktioner kan resonemanget om infinitivfrasen som en satsförkortning 

utvecklas ytterligare. Exempel på sådana konstruktioner är verb som kan anta en infinitivfras 

eller en narrativ bisats, så som lova och förvänta sig.   
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