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Sammandrag 

I och för sig är idag ett uttryck vars betydelse inte helt lätt låter sig härledas från de inbördes 
orden. En sökning i Språkbankens historiska korpusar ger vid handen meningar som […] lifwet 
är aldrig wigtigt i och för sig sielft, aldrig såsom ändamål, blott såsom medel till sedlighet 
(Stockholmsposten år 1820), där användningen verkar skilja sig från hur vi idag använder ut-
trycket. Metoden semi-automatic uniqueness differentiation (SUDi) är en nyligen framtagen 
metod för polysemidisambiguering. SUDi är framtagen för att utföra undersökningar av syn-
kront material, och har tidigare inte används i en diakron undersökning. Det huvudsakliga syftet 
med föreliggande undersökning är att med hjälp av SUDi finna empiriskt stöd för hypotesen att 
i och för sig idag är polysemt med hur det en gång har använts. Undersökningen syftar dock 
även till att evaluera hur väl SUDi lämpar sig för en diakron undersökning som denna. De två 
tidsperioderna som undersöks är år 1820–1839 samt år 2000–2013. Valet av perioden 1820–
1839 motiveras av att träffarna på uttrycket först vid den här perioden är tillräckligt många till 
antalet, samt att texten uttrycken förekommer i håller tillräckligt hög kvalitet. Materialet består 
totalt av 200 meningar, 100 stycken från vardera tidsperioden, och utgörs av tidningstext. Upp-
satsens teoretiska ramverk är konstruktionsgrammatiken.  

Metoden SUDi består av fem steg: (i) använd en korpus för att samla in exempel på formen 
som tros vara polysem, (ii) sortera intuitivt in exemplen i två filer, (iii) kör filerna genom ett 
annoteringsprogram som märker upp texterna med språkvetenskaplig information och produ-
cerar xml-filer av de annoterade texterna, (iv) kör xml-filerna genom Uneek, ett webbaserat 
verktyg som utför komparativa analyser av annoterad text, och presenterar vilka drag som är 
unika för vardera texten och vilka drag de har gemensamt, (v) tolka resultatet.  

Resultatet visar att i och för sig i det moderna materialet och i och för sig i det äldre materi-
alet högst troligt är polysema. Ett par av de för det äldre uttrycket unika dragen som visade sig 
utgöra empiriskt stöd för polysemi är att själv kan stå omedelbart efter i och för sig i satsen, 
samt att i och för sig kan ingå i en participfras med betrakta. Vad beträffar metodens lämplighet 
för diakron undersökning påträffades tre problem: flera av skillnaderna Uneek tar fram i själva 
verket skillnader mellan de två språkskedena generellt, det krävs en del extra manuellt arbete 
som är tidskrävande, och delar av valideringen blir problematisk eftersom en nutida forskares 
språkliga intuition inte med tillfredsställande säkerhet kan bedöma meningars acceptans i tidi-
gare skeden av historien. Trots dessa problem bedöms metoden, med viss anpassning, vara an-
vändbar även för diakrona undersökningar. 

 
Nyckelord: i och för sig, SUDi, Uneek, konstruktionsgrammatik, språkförändring 
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1 Inledning 

Språket är vårt kommunikationsmedel. Hur vi pratar och vilka ord vi använder är i så hög grad 
automatiserat att vi oftast inte tänker på vad det egentligen är vi använder för ord och uttryck. 
Emellanåt händer det dock att vissa ord eller uttryck får en att stanna upp och fundera på varför 
man sa just så. Troligen är det fler än jag som har sagt en mening som Jag kan väl i och för sig 
köpa lunch på stan, men om jag nu har en matlåda med mig så känns det onödigt, eller I och 
för sig, det går väl bra eller helt sonika, som svar på en fråga Jaa, i och för sig, och därefter 
tänkt för sig själv: varför sätter jag ihop orden i, och, för och sig, och får den betydelsen?   

I den här uppsatsen undersöker jag uttrycket i och för sig i olika skeden av språkhistorien. 
En sökning på i och för sig i korpussamlingen Fornsvenska textbanken (Språkbanken), vars 
material sträcker sig från år 1203 till år 1734, ger inga träffar, trots att jag söker med tidsenliga 
stavningsvarianter på varje ord. Jag fortsätter att söka i korpusar stegvis framåt i tiden, och 
finner till slut den första träffen på i och för sig i korpusen 1734 års förarbeten: 

Förslaget är icke heller i och för sig af nämnvärdt intresse. (1734 års förarbeten, år 1686–1697)  

Meningen är skriven någon gång mellan år 1686–1697. Inga andra exempel på flerordsuttrycket 
står att finna i någon av Språkbankens korpusar från 1600-talet. Inte heller under första halvan 
av 1700-talet, men år 1755 dyker ett exempel upp i en korpus innehållande tidskriften Göte-
borgs weckolista från 1750-talet:  

Härtill är nu wår kropp, i och för sig sielf, efter sin beskaffenhet, ingalunda stickelig: wi måste 
altså gå til andarna, hwilka äro wärdige hållne at inga i Ljus-riket, och se in i det för wåra ögon 
förtäckta sammanhanget af Guds fullkomligheter.1 (Göteborgs weckolosta år 1755) 

Som synes följs i och för sig av ordet själv, och så är fallet i 20 av de 21 meningar som står att 
finna från 1700-talet i Språkbankens samtliga korpusar. Från perioden 1800–1819 finner jag 
totalt 29 exempel på i och för sig. Även här följs alla utom ett av själv, som är kongruensböjt i 
genus och numerus efter satsens subjekt eller objekt. Under 1800-talets första årtionden verkar 
användningen av i och för sig öka ganska markant – från perioden 1820–1839 finner jag 335 
meningar som innehåller i och för sig.  

I Svenska Akademiens ordbok (hädanefter SAOB) står en beskrivning av i och för sig som 
är författad år 1933. Den lyder som följer:  

(sådant ngt är beskaffat l. framträder osv.) oberoende av l. utan sammanhang med l. inflytande 
från ngt annat, om ngt annat icke tages l. behöver tagas med i räkningen, ensam(t) för sig; stundom 
närmande sig bet.: egentlig(en), ursprunglig(en). (SAOB, i) 

Som en alternativ variant av uttrycket anges i sig (själv). Beskrivningen verkar stämma överens 
med bruket av i och för sig i meningarna som citerats ovan, och den verkar dessutom stämma 
överens med hur vi använder uttrycket i sig (själv) idag, men den verkar inte beskriva ett mo-
dernt bruk av i och för sig.  

                                                
1 Citatet innehöll ursprungligen en del tryckfel (till exempel ä istället för å) till följd av att materialet är OCR-
skannat. Dessa har korrigerats efter bästa förmåga, och förhoppningsvis motsvarar texten i citatet det som ur-
sprungligen stod i tidningstexten. Hur det OCR-skannade materialet har hanterats diskuteras närmare i avsnitt 4.1.    
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I Svenska Akademiens grammatik (1999) (hädanefter SAG) står i och för sig beskrivet som 
ett korrelativt adverb (SAG 2:678–679), ett modalt satsadverbial (SAG 4:109) och ett adversa-
tivt korrelativt satsadverbial (SAG 4:135). Det beskrivs vara ett helt lexikaliserat uttryck som 
används delvis för att kontrastera olika led i satsen mot varandra, och ange en logisk relation 
dem emellan, delvis för att ange talarens inställning till det sagda. Denna beskrivning tycks 
stämma bättre in på hur vi idag använder i och för sig.   

Ytligt sett är i och för sig såsom det uppträder i exemplen ovan från 1600- och 1700-talet 
och i och för sig som vi använder det idag två identiska former. Min intuition säger mig dock 
att de har olika betydelse, vilket även stödjs av beskrivningarna i SAOB och SAG. En metod 
som är framtagen för att skilja två identiska former åt är semi-automatic uniqueness differenti-
ation (SUDi) (Malm, m.fl., 2018). Med hjälp av metoden kan forskare identifiera och åtskilja 
två identiska former genom att studera den språkliga kontext de förekommer i, och på så sätt få 
en förståelse för på vilka sätt de identiska formerna är olika. SUDi är framtagen för att göra 
synkrona jämförelser, men har aldrig använts i en diakron undersökning förut. Jag är intresserad 
av vad SUDi kan säga om skillnaden mellan i och för sig i som det användes i början av 1800-
talet och i och för sig såsom det används idag, och därtill är jag intresserad av vad den här 
undersökningen kan säga om SUDi-metodens lämplighet för diakrona undersökningar.     

Av en slump sammanfaller två i sammanhanget viktiga företeelser med en viss tidpunkt i 
historien: vid 1820-talets början ökar förekomsterna av i och för sig avsevärt i Språkbankens 
korpusar, och ungefär samtidigt blir kvaliteten på texten lite bättre. Kombinationen av dessa 
två faktorer gör att tillräckligt många oskadda meningar kan användas i undersökningen. Dess-
utom följs ca 90 % av exempel på i och för sig fortfarande av själv, vilket tyder på att uttrycket 
var tämligen stabilt under tidsperioden 1820–1839.  

2 Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen undersöker jag uttrycket i och för sig i två material, det ena från perioden 
1820–1839 och det andra från 2000-talet, med hypotesen att uttrycken är polysema. Undersök-
ningens huvudsakliga syfte är testa hypotesen. Den korresponderande frågeställningen är: 

1. Vilka empiriska stöd går att finna för hypotesen att i och för sig såsom det användes  
     under perioden 1820–1839 är polysemt med i och för sig såsom det används på  
     2000-talet? 

Uppsatsen syftar emellertid även till att evaluera SUDi-metodens lämplighet för diakrona 
undersökningar. Frågeställningen lyder:  

2. Hur väl lämpar sig SUDi för en diakron undersökning?  
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3 Bakgrund 

I det här avsnittet följer först i 3.1 nedan en utförligare redogörelse för de beskrivningar som 
finns av i och för sig i SAOB och SAG. Därefter, i avsnitt 3.2 följer ett begreppsavsnitt som 
syftar till att explicitgöra vad som menas med vissa centrala begrepp som används. I avsnitt 3.3 
beskrivs undersökningens teoretiska ramverk, och i avsnitt 3.4 redogörs kort för tidigare forsk-
ning. 

3.1 Beskrivningar av i och för sig 
Den betydelse av i och för sig som står beskriven i SAOB, författad år 1933, är tämligen bok-
stavlig: sådant något är beskaffat oberoende av, utan sammanhang med och icke under infly-
tande av någonting annat. Uttrycken i sig själv, i sig, i och för sig själv är varianter av samma 
uttryck och bär samma betydelse (SAOB, i). Vid sidan av dessa fanns även uttrycket i och för, 
som exemplifieras i meningen Äfven andra medel än direkt operativa användes i och för den 
stummes helbregdagörelse. NYSTRÖM DöfstUndUtv. 18 (1900). Eftersom i och för sig (själv) 
enligt SAOB bär samma betydelse som det snarlika uttrycket i sig (själv) står de beskrivna i 
samma avsnitt i ordboken, och autentiska exempel på användning av de båda besläktade ut-
trycken anges vid sidan av varandra. Några exempel från SAOB anges i (3) nedan. 

(3) a. Tullen ähr godh i sigh. RP 7: 447 (1639) 
     b. Det är väl sant, at olyckan i och för sig sielf ej är något angenämt.  
       ÅGREN Gell. 63 (1757). 
     c. Vi vilja nu kasta en blick på talandet i och för sig. CEDERSCHIÖLD Skriftspr. 75 (1897).  
     d. Barnen Bourmaisters mor hette i sig själv Cecilia Loewen. BERGMAN  

I SAG beskrivs i och för sig som ett helt och hållet lexikaliserat uttryck, tillhörande de korrela-
tiva adverben (SAG 2:678–679). Korrelativa adverb uppträder ofta i par och anger en logisk 
relation mellan två led (SAG 4:124). Till exempel kan det korrelativa adverbet i och för sig 
användas vid adversativ samordning av primära satsled, men bara om samordningsleden inte 
utgör satsbas. Vid samordning av objektspredikativ, infinitivfraser eller attribut placeras i och 
för sig först i frasen (men efter ett eventuellt infinitivmärke). Följande exempelmeningar är 
hämtade från SAG: : […] en i och för sig hetlevrad men eljest anständig människa; Efter att i 
och för sig ha gjort vissa misstag men ändå tagit hem stora vinster drog han sig plötsligt till-
baka från affärerna (SAG 4:931–940). 

Som satsdel beskrivs i och för sig kunna uppträda antingen som modalt satsadverbial eller 
konjunktionellt satsadverbial. Enligt SAG hör i och för sig till de modala satsadverbial som 
anger hänvisning. Inom denna grupp hör i och för sig till de satsadverbial med vilka ”[t]alaren 
kan hänvisa till en viss synvinkel eller ett speciellt betraktelsesätt som måste accepteras för att 
satsen skall vara sann” (SAG 4:109). Syntaktiskt står den här typen av modala satsadverbial 
ganska nära fria adverbial, och de uppträder i satsens slutfält oftare än andra satsadverbial (SAG 
4:109). 
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De fall av i och för sig som är konjunktionella satsadverbial hör till underkategorin adver-
sativa konjunktionella satsadverbial. Till den här kategorin hör till exempel de i och för sig som 
ingår i det första ledet av en adversativ samordning (SAG 4:135). Adversativa konjunktionella 
satsadverbial anger att satsens innehåll på något sätt strider mot ett annat, ofta tidigare aktuali-
serat innehåll (SAG 4:135). Vid en adversativ samordning med i och för sig står den korrespon-
derande konjunktionen men ofta i det andra ledet. Det andra ledet syftar ofta till att ge en be-
skrivning om en viss referent som ska gälla istället för beskrivningen om samma referent i första 
ledet (SAG 4:138). SAOB exemplifierar det här bruket av i och för sig med meningen I och för 
sig har det inte gått så bra hittills, men vi ska nog reda upp det (SAOB 4:135) 

Som adversativt konjunktionellt satsadverbial kan i och för sig även användas för att visa 
att en ny fas i textförloppet inleds. Enligt SAG används i och för sig på det här sättet i ung-
domsspråk, då oftast i ett initialt annex och utan korresponderande men. SAG anger exemplen 
I och för sig, jag har ju lägenhet, och I och för sig, jag trivs där för att illustrera bruket (SAG 
4:143). 

Beskrivningen i SAOB från 1933 överensstämmer med bruket i de meningar från 1700- 
och 1800-talet som citerats hittills, och beskrivningen i SAG överensstämmer med vår använd-
ning av i och för sig idag. En beskrivning i en ordbok eller en grammatika kan säga mycket om 
ett ord eller uttryck, men den kan inte beskriva alla aspekter av vad de betyder och i vilka 
kontexter de uppträder. Vad innebär skillnaden mellan uttrycken i praktiken? I den här under-
sökningen är jag intresserad av vari skillnaden mellan uttrycken ligger. För att beskriva skill-
naden undersöker jag vilka kontexter de förekommer i, vilka ord de står i samband med, samt i 
vilka kontexter, och med vilka ord de inte verkar kunna stå. 

3.2 Begrepp: polysemi, homonymi och disambiguering 
Polysemi är beteckningen på en lexikal enhet som har flera betydelser. Ordet lätt, till exempel, 
kan användas för att uttrycka vikt, som i uttrycket som lätt som en fjäder, eller det kan användas 
för att beskriva till exempel en uppgift, och då bära betydelsen ”som inte är svår”. Ibland kan 
det vara svårt att avgöra om man har att göra med polysemi eller homonymi. Om två olika 
lexikala enheter är homonymer innebär det att de stavas och uttalas likadant. Ett typiskt exem-
pel på homonymi i svenska är substantivet fara och verbet fara. Skillnaden mellan polysemi 
och homonymi ligger i orsaken till att orden är lika. Om orden kan härledas till samma ursprung 
är de polysema, men likheten snarare är slumpmässig är de homonymer (Josefsson 2009:15). 
Normalt används termen polysemi för att beteckna två identiska former i ett synkront material. 
I den här uppsatsen använder jag emellertid termen även för att beskriva två identiska former i 
material från lika tidsperioder, eftersom det bedömdes vara gynnsamt för framställningen 

Disambiguering syftar på processen att identifiera betydelserna av två identiska former och 
skilja dem åt genom att undersöka vilka näraliggande ord de förekommer tillsammans med, 
även kallat kontext, eller distribution (Harris 1954:146–162). Inom språkvetenskapen används 
olika metoder för polysemidisambiguering för att särskilja polysema lexikala enheter. Metoden 
SUDi som används i den här uppsatsen är som bekant framtagen för just polysemidisambigue-
ring. Angående metoden och hur den förhåller sig till polysemi skriver Malm, m.fl.:  



 8 

The rationale for SUDi and Uneek rest on the distributional hypothesis (Harris, 1954) and set 
theory; see locus clas- sicus Cantor (1915). Regarding the former, Firth (1962) wrote, ”You shall 
know a word by the company it keeps”. However, for the treatment of polysemy we assume: you 
shall know the difference between two polysemous words by the company one of them constantly 
rejects. (Malm, m.fl. 2018:34) 

3.3 Teoretiska ramverk: konstruktionsgrammatiken 
Konstruktionsgrammatiken är en teori som tar ett helhetsgrepp om språkvetenskapen, genom 
att hävda att våra kunskaper om konstruktioner spänner mellan alla språkliga nivåer, och även 
når utanför språket till sociala koder och kontextanpassning. Konstruktionsgrammatikern Gold-
berg ger följande definition av vad en konstruktion är:  

Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or func-
tion is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to 
exist.2 (Goldberg 2006:5)  

Vidare beskriver Goldberg konstruktioner som ”form meaning pairings” (Goldberg 2006:4) 
som finns på alla nivåer av grammatisk analys. 

Grundläggande för teorin är förkastandet av separationen av lexikal och grammatisk kun-
skap, av det som kallas för the dictionary and grammar model (Hilpert 2014:3). The dictionary 
and grammar model betraktar våra ord som klossar, och grammatiken som tekniken vi har 
tillägnat oss för att av dessa klossar bygga särskilda kreationer, yttranden (Hilpert 2014:7). Ut-
tryck som inte är förutsägbara utifrån våra kunskaper om orden och de grammatiska reglerna, 
till exempel idiomen, hamnar i the dictionary and grammar model i ett slags separat appendix 
(Hilpert 2014:3). 

Konstruktionsgrammatiken menar istället att vi lagrar all vår språkliga kunskap i vad som 
kallas för ett konstruktikon. Eftersom ord är en enhet som kombinerar form och betydelse lagras 
även de i konstruktikonet, vilket innebär att ett konstruktikon inrymmer all information som 
står i ett lexikon, och mycket mer därtill. Kunskap om konstruktioner är enligt konstruktions-
grammatiken det enda vi behöver för att kunna tala ett språk (Hilpert 2014:2).  

Konstruktioner antas operera på en mer generell och abstrakt nivå än faktiska yttranden. 
Faktiska yttranden betraktas istället som realisationer av en eller flera konstruktioner, och kallas 
för constructs eller, på svenska, konstrukter (Hilpert 2014:12). Vissa konstrukter är identiska 
med konstruktionen de motsvarar, nämligen de som inte är ett av flera möjliga exempel på en 
konstruktion. Hilpert tar uttrycket by and large som exempel på en konstrukt som utgör en egen 
egen konstruktion. Meningen Ju förr vi får byggt klart huset desto bättre är en konstrukt ef-
tersom det är ett av flera möjliga exempel på konstruktionen JU X DESTO Y. I konstruktion-
erna BY AND LARGE och JU X DESTO Y är någon aspekt av formen eller betydelsen oför-
utsägbar utifrån kunskap om de inbördes orden och andra kända konstruktioner. Yttranden som 
däremot är förutsägbara betraktas inom konstruktionsgrammatiken som bestående av flera 

                                                
2 På senare tid har man inom konstruktionsgrammatiken ändrat inställning, och oförutsägbarhet ses inte längre ett 
krav för att ett lingvistiskt mönster ska betraktas som en konstruktion. Snarare talar man om inlärda form- och 
betydelsepar, vars betydelse kan vara förutsägbar eller icke (Goldberg 2013:15). Emellertid har denna äldre defi-
nition visat sig gynnsam för den här undersökningen, och det är därför den som används här.  
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konstrukter, vilka går tillbaka på konstruktioner som opererar på en mer generell nivå. Hilpert 
tar meningen John enjoys playing the piano som exempel ett förutsägbart yttrande. Betydelsen 
av meningen är fullständigt förutsägbar utifrån dess inbördes delar och hur de är kombinerade, 
men varje del av meningen kan analyseras i termer av en konstruktion. Hela meningen är ett 
exempel på konstruktionen SUBJEKT–OBJEKT. Inuti meningen opererar något mer specifika 
konstruktioner, som till exempel TRANSITIV-konstruktionen, vilken parar ihop ett verb med 
ett direkt objekt. På så sätt kan alla språkliga yttranden analyseras i termer av konstruktioner 
(Hilpert 2014:12).  

Vi tillägnar oss kunskap om konstruktioner genom erfarenheter av att ingå i en talgemen-
skap. Kunskapen vi har är summan av våra erfarenheter av den konstruktionen. Därför innefat-
tas många olika typer av kunskap i en konstruktion (Hilpert 2014:22). Vi vet hur de är syntak-
tiskt uppbyggda och vilka variationsmöjligheter som finns, vi vet i vilket sammanhang de pas-
sar in, vad det innebär när de uttalas av olika människor, och vad det får för effekt att säga dem 
till olika människor i olika situationer. Vi vet tillexempel att jag är 24 år (gammal) är det kon-
ventionella sättet för en 24-åring att ange sin ålder, även om jag föddes för 24 år sedan är precis 
lika informativt. Vi vet att hur står det till? är ett väl formellt sätt att fråga hur någon mår i en 
vardaglig situation, och vi vet att kan du skicka saltet? är en fråga som inte behöver besvaras 
med ett svar utan med en handling.  

Det finns några vanligen framlagda argument för att vi människor betraktar konstruktioner 
som symboliska enheter, snarare än som sammanbyggda av separata enheter som vi lärt oss 
betydelsen av. En av dessa är vad som inom konstruktionsgrammatiken kallas för coercion 
effects, vilket innebär att konstruktioner har makten att påverka de inbördes ordens semantiska 
egenskaper (Hilpert 2014:17). En semantisk beskrivning av ordet kaffe, till exempel, skulle 
ange att kaffe är ett oräknebart substantiv. Ändå är det fullt acceptabelt att säga Två kaffe, tack! 
när man beställer kaffe på ett café. Man talar då om att yttrandet hör till en typ av konstruktion 
som kan konvertera ett oräknebart substantiv till ett räknebart sådant, vilket är en typ av coer-
cion effect. På det här sättet talar man inom konstruktionsgrammatiken om att konstruktioner 
ålägger betydelse. Lexikala enheter betraktas i sig själva ha en ganska vag betydelse, och sna-
rare än att betrakta ett ords betydelsevarianter som polysema, menar konstruktionsgrammatiken 
att  lexikala enheter erhåller sin betydelse från konstruktioner (Goldberg 1995:159).  

Konstruktionell variation visar att det inte är så enkelt som att en konstant form korrespon-
derar med en konstant betydelse. Snarare finns det variation på båda sidor om myntet, på form-
sidan och på betydelsesidan, och enligt konstruktionsgrammatiken är konstruktionell föränd-
ring en följd av denna variationen. Till exempel utgör uttrycken i sig (själv) och i och för sig 
(själv), såsom de beskrivs i SAOB år 1933, en variation på formsidan av myntet; språkbrukare 
kunde välja vilken form de skulle använda, eftersom formerna hade samma betydelse. En sådan 
variation innebär enligt konstruktionsgrammatiken att uttrycken var väldigt mottagliga för för-
ändring. Språkbrukare är väldigt uppmärksamma på vilka variationer som finns och vad de 
signalerar, vilket innebär en drivkraft för konstruktionell förändring. Se Hilpert för en närmare 
redogörelse för konstruktionell variation och förändring (Hilpert 2014:179–199).  
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3.4 Tidigare forskning 
Eftersom metoden SUDi är så pass nyligen framtagna har ingen tidigare forskning undersökt 
diakron polysemi på det här sättet. Men det finns gott om forskning om språklig förändring. I 
en undersökning från 2011 undersöker Rosenkvist och Skärlund hur ordet typ har förändrats i 
modern tid. Förändringen utreds som ett fall av grammatikalisering, och typ beskrivs ha gått 
ifrån att bara kunna vara ett substantiv med betydelsen ”sort/slag”, till att användas som diskur-
spartikel i yttranden som det var igår, typ. Rosenkvist och Skärlund beskriver att förändringen 
har skett stegvis. När typ fortfarande bara kunde vara ett substantiv stod det, likt andra substan-
tiv, ofta som rektion i en prepositionsfras, som i frasen däck av typ 14b (Rosenkvist & Skärlund 
2011:13). I den här användningen av typ, vilken var relativt vanlig, fanns möjligheten för språk-
brukare att göra den syntaktiska reanalysen att typ istället var en del av prepositionen av typ 
(Rosenkvist & Skärlund 2011:13). Analysen att typ uppträdde som del i en preposition möjlig-
gjorde sedermera ett bortfall av av, vilket ledde till att typ nu kunde uppträda ensam som pre-
position (Rosenkvist & Skärlund 2011:15). När typ användes som preposition låg det ofta nära 
till hands att tolka den som betydande ”exempelvis” eller ”ungefär som”. Detta exemplifieras 
av Rosenkvist och Skärlund med meningen Det är ett tärningsspel typ »Fia» som går ut på att 
komma fortast möjligt från start till mål (Press 76) (Rosenkvist & Skärlund 2011:19). Tolk-
ningen att typ kunde betyda ”ungefär” gav upphov till att typ började användas som ett adverb 
i meningar som Det var för typ två år sen (DN 2009) (Rosenkvist & Skärlund 2011:15). Se-
mantiskt är ungefär ett uppskattande led, och påminner på det sättet om ordet liksom, som är 
starkt knutet till talaren. Detta ledde till att typ började användes som ett uppskattande ord som 
anger talarens inställning till det sagda. När den utvecklingen väl var gjord blev det möjligt att 
använda typ som en diskursmarkör (Rosenkvist & Skärlund 2011:20).  

Utvecklingen från substantiv till diskurspartikel innebar dock inte att tidigare användningar 
slutar användas. Istället har typ idag flera betydelser och användningsområden (Rosenkvist & 
Skärlund 2011:11), vilka skulle kunna betraktas som polysema.    

4 Metod och material 

För att besvara frågeställningen om vilka empiriska stöd som går att finna för hypotesen om 
polysemi använder jag mig av metoden semi-automatic uniqueness differentiation (SUDi) och 
det tillhörande webbaserade verktyget Uneek, vilket utför komparativa analyser på annoterade 
texter (Malm, m.fl. 2018). Verktyget jämför två texter och presenterar språkvetenskaplig in-
formation om dem – vad som är unikt för varje text och vad de två texterna har gemensam. 
Metoden beskrivs som följer: 

Roughly, SUDi involves five steps: (i) collect cases containing the presumed polysemous form 
from a corpus, (ii) sort these intuitively into two textfiles (iii) process the files using an annotation 
device that produces xml which is needed in the next step, (iv) run the xml-files through Uneek, 
and (v) interpret the result (Malm, m.fl., 2018:35). 
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Några fördelar med metoden är att den förbättrar den distributionella undersökningens reliabi-
litet, och att forskaren på ett smidigt sätt kan få stöd för sin språkliga intuition. Den komparativa 
analysen är dessutom automatisk och snabb, vilket frigör tid som kan läggas på andra aspekter 
av undersökningen, och möjliggör undersökning av mycket stora material.   (Malm, m.fl. 
2018:35).  

Likt konstruktionsgrammatiken fokuserar metoden SUDi på kontexten som ett ord eller 
uttryck förekommer i. Utgångspunkten för dem båda är att en stor del av vad ett ord kan sägas 
betyda står att finna i vilka ord de används tillsammans med (Goldberg 1995:159).  

I de följande underavsnitten redogör jag för genomförandet av varje enskilt steg i SUDi. I 
avsnitt 4.1 redogör jag för undersökningens material och materialinsamlingen. I avsnitt 4.2 be-
skrivs den intuitiva sorteringen, och i avsnitt 4.3 den automatiska uppmärkningen. I avsnitt 4.4 
förklarar jag närmare hur Uneek fungerar, och den komparativa analysen presenteras. Slutligen 
i avsnitt 4.5 beskriver jag hur tolkningen av resultatet går till.  

4.1 Beskrivning av steg 1: Material och materialinsamling 
Materialet för undersökningen är hämtat från olika tidningstextkorpusar tillgängliga på Språk-
bankens hemsida3. Valet att undersöka tidningstext har huvudsakligen två grunder: det är prak-
tiskt, eftersom tidningstextkorpusarna på Språkbanken är sorterade på årtal, och det finns gott 
om material att tillgå från de intressanta perioderna. Dessutom innehåller en tidning olika delar 
– ledare, insändare, reportage osv. – vilket för med sig att språket borde vara ganska varierat. I 
tabell 1 ges en redogörelse för de undersökta korpusarna och deras omfång.  

                                                
3 https://spraakbanken.gu.se/  
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Tabell 1. De undersökta korpusarna 

Korpus År Antal ord 

Stockholmsposten 1820-talet 1820–1829 7 585 058 
Stockholmsposten 1830-talet 1830–1833 2 494 462 
Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet 1820–1829 23 801 466 
Post- och Inrikes Tidningar 1830-talet 1830–1839 32 038 002 

Aftonbladet 1830-talet 1831–1839 29 872 419 
GP 2002 2002 21 064 282 
GP 2003 2003 19 064 063 
GP 2004 2004 22 350 225 
GP 2006 2006 22 469 453 
GP 2007 2007 18 604 742 
GP 2009 2009 17 355 048 
GP 2010 2010 17 211 065 
GP 2013 2013 16 872 043 

 
Tidsgränsen bakåt i tiden är satt på grund av att materialet som fanns att tillgå från tiden innan 
år 1820 dels inte var tillräckligt omfattande, dels inte höll tillräckligt hög kvalitet. Korpusarna 
Stockholmsposten 1820-talet, Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet och Aftonbladet 1830-ta-
let är tyvärr även de av bristande kvalitet, men kvaliteten är bättre än i det äldre materialet. 
Tidningskorpusarna med bristande kvalitet är alla delar av Kubhist-korpusen. Texten i Kubhist  
är OCR-skannad, vilket innebär att texternas tecken har lästs in som bilder och konverterats till 
tecken (Språkbanken, 2017). Detta leder till att 1800-talsmaterialets kvalitet inte är optimal. 
Många av meningarna har överhuvudtaget inte gått att använda, och de har sorterats bort. Res-
ten av Kubhist-materialet har jag själv renskrivit. Det faktum att jag har behövt göra tolkningar 
av vad som står, dels utifrån hur de felangivna bokstäverna ser ut (c står ofta för e, t står för k 
eller l), dels utifrån den omgivande kontexten, är såklart problematiskt. Men eftersom jag har 
sorterat bort meningar jag varit osäker på, och många av de tveksamma orden inte stått i nära 
anslutning till i och för sig, har det troligen inte påverkat resultatet i någon betydande utsträck-
ning. Det OCR-skannade materialet är dessutom de enda tidningstexterna som finns att tillgå 
från perioden 1820–1839. I (4) nedan återges två exempel på vad jag bedömde vara för skadat 
material för att använda i undersökningen, och i (5) återges två exempel som jag valde att ren-
skriva och använda. 

(4) a. Men äfven om detta Uttryck i och för sig s ^mt på ett abnat stille m ' j ligen skulle  
       kunnat blscs sås » m Hr Assessorn Vill förklara d-tsamma […] (Aftonbladet år 1838) 
     b. Ett exempel torde framfö andia kunna anföra » för att visa till It v i k a rysligheter    
       bränvinet i och för sig ^j• If kan föra Statkarlen Linström vid Antona gård i  
       Stockholm Län begifven j ' i fylleri och lättja befann sig […] (Aftonbladet år 1832) 
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(5)   a. Den Konsert , som i afton giswes af dubbelqvartctten frän Linköping , är ej allenast  
       för andamäletS skull utan ock i och för sig för » tjent att besökas , desto hcldre som  
       lonsertgifwar » ne haft den anspräkslösbeten att sätta inträ » despriset särdeles lagt.   
       (1860–1879) 
 
       Renskrivning: Den konsert, som i afton gives av dubbelkvartetten från Linköping, är  
       ej allenast för ändamålets skull utan ock i och för sig förtjänt att besökas. 
 
     b. – Ställ » viner och maten pä bordet framför hans sang, sä att, när han waknar,  
       l^nom  » nä beredas cn glad öftvcrrastning, hwilken redan i och för sig stall utönva    
       en helsosam » verka ». (1860–1879) 
 
       Renskrivning: […] en glad överraskning, vilken redan i och för sig skall utöva en  
       hälsosam verkan. 

Någon geografisk indelning av materialet har inte gjorts, eftersom jag inte undersöker den dia-
lektala variationen i utvecklingen av i och för sig. De korpusar som har valts var de tidnings-
textkorpusar som fanns tillgängliga på Språkbankens hemsida för perioden 1820–1839 och pe-
rioden från år 2000 och fram till idag. De råkade vara tidningar utgivna i storstäder, vilket kan 
ha påverkat resultatet.  

För att samla in materialet användes Korp, ett konkordansverktyg som Språkbanken erbju-
der (Borin m.fl. 2012). Under fliken Utökad genomförde jag sökningen genom att fylla i vilka 
ord i följd Korp skulle söka efter. Till en början justerade jag inställningarna när jag sökte i de 
historiska korpusarna, så att Korp även skulle söka efter några olika stavningsvarianter av orden 
i uttrycket (till exempel ok och oc som alternativa stavningar av och), men då jag kunde kon-
statera att olika stavningsvarianter på flera ord i uttrycket ofta blev för mycket för verktyget att 
hantera, samt att jag fick mer än nog material genom en sökning på enbart den nusvenska stav-
ningen, valde jag att avgränsa sökningen till nusvensk stavning av i och för sig.4  

Korp fann samtliga meningar innehållande i och för sig i de genomsökta korpusarna, och 
presenterade dem i temporalt slumpmässig ordning, dock ordnade efter korpustillhörighet. Det 
är alltså bara en mening som medtagits för varje exempel av i och för sig, vilket är nödvändigt 
för metoden, men likväl en nackdel eftersom man då bortser från möjligen intressanta element 
utanför meningen. För att materialet skulle fördela sig någorlunda jämnt över de olika tid-
ningskorpusarna gjorde jag sökningarna i separata omgångar, en gång för varje korpus. Jag 
laddade ner till Excel de första 75 träffarna i korpusarna Stockholmsposten 1820-talet, Post- 
och Inrikes tidningar 1820-talet, Post- och Inrikes tidningar 1830-talet och Aftonbladet 1830-
talet, och de första 50 träffarna i Stockholmsposten 1830-talet. Detta resulterade i att jag hade 
350 exempel att bearbeta i nästa steg, vilket kanske verkar vara ett väl stort antal exempel att 
gå igenom för att få fram 100 meningar där i och för sig otvetydigt bär den äldre betydelsen. På 
grund av det skadade materialet fick jag dock lov att ta till den säkerhetsåtgärden; jag visste att 
en stor det av materialet skulle behöva kasseras i den första sorteringen. För perioden 2000–
2013 laddade jag ner de första 25 träffarna i korpusarna GP 2002, GP 2003, GP 2004, GP 2010 

                                                
4 Den avancerade söksträngen lyder [word = "i" %c] [word = "och" %c] [word = "för" %c] [word = "sig" %c] 
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och GP 2013, och de första 50 träffarna i korpusarna GP 2006, GP 2007 och GP 2009. Från 
perioden 2000–2013 bearbetade jag således 225 exempel i nästa steg, den intuitiva sorteringen. 

4.2 Beskrivning av steg 2: Intuitiv sortering 
Till att börja med gick jag igenom samtliga exempel från varje tidsperiod, och använde min 
språkliga intuition för att kategorisera varje exempel som (A), (?) eller (B). Med (A) markerades 
de exempel som enligt min intuition otvetydigt var vad jag i fortsättningen kommer att kalla A-
fall – de bär den äldre betydelsen av i och för sig. Eftersom min moderna språkkänsla egentligen 
inte kan bedöma fina betydelseskillnader i 1800-talssvenska fick jag utgå ifrån vad som absolut 
inte fungerade enligt min språkkänsla. Dessa exempel markerades med (A). Markeringen (?) 
fick de exempel som jag antingen inte var helt säker på hörde hemma i endera facket, eller som 
skulle kunna bära båda betydelserna. Med (B) markerades de exempel som enligt min intuition 
är otvetydiga så kallade B-fall och bär den nutida betydelsen av i och för sig.  

Att basera en grundläggande materialsortering på språklig intuition är inte helt oproblema-
tiskt, varför det förtjänar att förklaras lite närmare. Som modersmålstalare av svenska använder 
jag själv i och för sig i tal och skrift, och jag tar del av andra modersmålstalares bruk av ut-
trycket. Det är därför oftast inte svårt att avgöra om i och för sig används på ett bekant sätt, eller 
om det är någonting som låter ogrammatiskt eller på annat sätt märkligt. I meningen I Frankrike 
[…] föregår inom den politiska diskussionen och principernas område en strid som i och för 
sig sjelf är af föga mindre märkvärdighet (Aftonbladet år 1838) används i och för sig inte på 
ett för mig bekant sätt, men i meningen I och för sig upplevde jag mig aldrig direkt utsatt på 
grund av att jag hade flickvän (GP år 2009) är det däremot ingenting jag reagerar på. För att 
minimera (A)- eller (B)-markeringar som andra modersmålstalare inte skulle hålla med om har 
jag bara markerat (A) eller (B) om jag var väldigt säker. Övriga exempel har markerats med 
(?). I de fall då jag upplevde att min intuition inte räckte till konsulterade jag Korps standard-
urval för korpusar (de är automatiskt ifyllda när man startar Korp), om bruket i modern svenska. 
Av de bearbetade exemplen från perioden 1820–1839 markerades 93 % med (A) och 7 % med 
(?), och av exemplen från perioden 2000–2013 markerades 83 % med (B) och 17 % med (?). 
Det finns alltså inga B-fall i materialet från perioden 1820–1839, och inga A-fall i materialet 
från perioden 2000–2013. 

För att minimera andelen irrelevant text som skulle bearbetas av Uneek rensade jag me-
ningarna från information som låg utanför den närmaste kontexten. Denna textbearbetning ut-
fördes i programmet Textredigerare. I samband med rensningen av irrelevant information ren-
skrev jag även materialet från perioden 1820–1899. För att skillnaden i ortografi mellan tex-
terna från de två tidsperioderna inte skulle försvåra tolkandet av resultatet senare, ändrade jag 
i samband med renskrivningen även ortografin i det äldre materialet efter nutida stavningsreg-
ler, och jag ändrade även föråldrade böjningsformer (till exempel plurala verbformer) till sin 
nutida motsvarighet. Ordet icke utgör ett undantag för denna princip om ortografisk moderni-
sering. Eftersom skillnaden mellan icke och inte inte enbart är ortografisk har stavningen på 
icke låtits vara. Detta enda undantag stör dock inte tolkningen av resultatet i någon större ut-
sträckning, vilket blir tydligt i avsnitt 5.2 nedan.  
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4.3 Beskrivning av steg 3: Automatisk uppmärkning 
I steg 3 av SUDi bearbetas de två textfilerna, innehållande (A)-fallen respektive (B)-fallen, av 
Språkbankens annoteringsprogram Sparv (Borin, m.fl., 2016). I annoteringsprogrammet har 
användaren möjlighet att välja vilken typ av språklig information programmet ska märka upp. 
För den här undersökningen har jag valt att avgränsa uppmärkningen till en lexikalanalys, vilket 
innebär att programmet tar fram information om ordklass och lemma, samt ger en morfosyn-
taktisk beskrivning av textfilerna. De annoterade filerna kommer ut i xml-format, vilket är ett 
slags uppmärkningsspråk för text. Texten i en xml-fil är uppmärkt med olika typer av inform-
ation om innehållet, i det här fallet ordklass, lemma och msd (morfosyntaktisk beskrivning), 
vilket möjliggör för fortsatt bearbetning av informationen i andra program. För att Uneek i nästa 
steg ska kunna presentera likheter och skillnader i textfilernas språkvetenskapliga information 
krävs att filerna som bearbetas är xml-taggade.   

4.4 Beskrivning av steg 4: Uneek 
I steg fyra av SUDi bearbetas de två filerna av Uneek. Uneek är ett verktyg som jämför två 
textfiler, och presenterar vad de har gemensamt och vad som är unikt för vardera textfilen. Den 
ena textfilen laddas upp i fält A till vänster på skärmen, den andra i fält B till höger på skärmen. 
Uneek bearbetar de två filerna och presenterar i fält A – B drag som är unika för filen i fält A, i 
fält B – A drag som är unika för filen i fält B och i mittenfältet A ∩ B drag som de två filerna 
har gemensamt. Vid sidan om varje enhet som presenteras visas en siffra som anger den aktuella 
enhetens frekvens i textfilen. För att illustrera hur det fungerar har jag gjort ett enkelt exempel 
på oannoterad text. I figur 1 nedan syns resultatet av exemplet. Jag har i fält A skrivit texten 
lille katt lille katt lille söte katta vet du att vet du att det blir mörkt om natta, och i fält B har jag 
skrivit lille gris lille gris lille söte grisen om du frys om du frys så gör eld i spisen. Unikt för 
texten i A är till exempel orden katt, att, vet, mörkt och natta. Unikt för texten i B är istället 
orden gris, spis, frys och eld. Gemensamt för båda texterna är såklart ordet lille vilket förekom-
mer lika många gånger i de båda texterna, och även du, om och söte.  

Beroende på vilken typ av fil som laddas upp kan Uneek presentera olika typer av inform-
ation. Vid en jämförelse av två oannoterade textfiler presenterar enbart Uneek vilka ord som är 
unika och gemensamma för de två filerna, men vid en jämförelse av två xml-filer kan Uneek 
visa hur textfilerna skiljer sig åt och hur de är lika i andra avseenden, helt beroende på vilken 
information som finns i xml-filen. I det här fallet är de två textfilerna annoterade för ordklass, 
lemma, morfosyntaktisk beskrivning och ordform, och jag kan därför se hur textfilerna förhåller 
sig till varandra i dessa avseenden. 
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Figur 1. Uneek 

4.5 Beskrivning av steg 5: Tolkning  
Att vissa element enbart förekommer i (A)-fallen och andra enbart i (B)-fallen tyder på att i och 
för sig inte används på samma sätt i materialet från 1820–1839 och i materialet från 2000–2013. 
Men detta skulle också kunna ha andra förklaringar. Det kan vara en slump att enhet X bara 
förekommer i (A), och kanske är det även fullt möjligt att använda enhet X i (B) trots att den 
inte förekommer där. Det sista steget i SUDi syftar till att validera de formellt funna bevisen 
med hjälp av språklig intuition.  

Steg fem av SUDi innefattar en separat metod av acceptabilitetsomdöme baserad på prin-
cipen för motsägelsebevis. Acceptabilitetsomdömen är en typ av språklig data som bygger på 
intuitiv språkkänsla. I det här fallet är det jag, forskaren, som bedömer meningarna utifrån deras 
grad av acceptabilitet, men det kan också röra sig om en grupp språkbrukare som ger sina om-
dömen i form av en enkät. Om ett exempel inte är otvetydigt acceptabelt kan det markeras med 
(*) eller (?) (Lyngfelt 2015:8–9). Tecknet (*) har jag använt för att markera att ett exempel 
bedöms vara direkt ogrammatiskt. Ett exempel på när (*) skulle användas ges i (6 a). Om jag 
är tveksam till huruvida exemplet är gångbart eller inte har jag markerat det med (?), en mar-
kering som skulle kunna göras på meningen i (6 b) (exemplen är hämtade ur Lyngfelt 2015:9). 

(6) a. * Där borta står en röda bilen. 
     b. ?Orsaken beror på något annat skäl.  

Motsägelsebevis är ett sätt att bevisa ett påstående genom att man antar som sin hypotes mot-
satsen till det som ska bevisas, och sedan visar att detta leder till en motsägelse (Nationalen-
cyklopedin, indirekt bevis). En validering av det formella stödet kan leda till ett positivt eller 
negativt resultat. Om antagandet leder till en motsägelse (dvs., det tolkas som oacceptabelt), så 
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är det ett positivt formellt stöd för att A- och B-fallen är olika. Om antagandet inte leder till en 
motsägelse (dvs., det tolkas som acceptabelt), så är det ett negativt formellt stöd. 

Mer konkret innebär steg fem i SUDi att differenserna som Uneek har tagit fram undersöks; 
det faktum att det finns enheter som enbart dyker upp i den ena texten behöver inte betyda att 
de är relevanta. Till exempel är det flera ord som är unika för A-fallen, men som inte dyker upp 
i B-fallen troligtvis för att de har blivit något föråldrade, till exempel månne och varjehanda. 
Jag utför därför ett test där jag antar att en för den ena filen unik enhet lika gärna skulle kunna 
återfinnas i den andra filen, trots att den inte gör det i materialet. De unika enheterna i A-fallen 
placeras i samband med i och för sig i B-fallen, och vice versa. Om jag bedömer att en för A-
fallen unikt enhet X låter bra även i exemplen från B-fallen är det ett tecken på att den uteblivna 
förekomsten av just det elementet i B-fallen hade något annat skäl, som till exempel ett för litet 
material. Testet får då negativt formellt stöd. Om jag däremot bedömer att det inte fungerar att 
sätta in enheten X i B-fallen innebär det ett positivt formellt stöd för hypotesen, vilket tyder på 
att det låg någonting i det första formella beviset från steg fyra.  

Även de gemensamma dragen kan vara lämpliga att undersöka närmare, för att säkerställa 
att något unikt drag inte har förbisetts. Om texterna delar två lingvistiska enheter kan det fort-
farande finnas en betydelsefull skillnad mellan hur ofta enheten förekommer i A- respektive B-
fallen. Om skillnaden är väldigt stor kan det till och med röra sig om en felmarkering, så att 
enheten egentligen är unik för endera fallet. Det kan dessutom vara så att ett för båda texterna 
gemensamt drag uppvisar ett visst mönster i den ena texten, men inte i den andra. Då är det ett 
dolt unikt drag som kan upptäckas genom att man undersöker det gemensamma draget.  

5 Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultatet av SUDi. Inledningsvis följer i avsnitt 5.1 en redovis-
ning av de 10 mest frekventa unika graforden orden för A-fallen respektive B-fallen. För de ord 
som visat sig vara intressanta ges en närmare redogörelse, där jag bland annat beskriver hur de 
positionerar sig gentemot i och för sig i satsen. Vad beträffar den morfosyntaktiska beskriv-
ningen visade Uneek endast ett par unika morfosyntaktiska drag för A-fallen respektive B-fal-
len, och de hade alla mycket låg frekvens. Därför undersöks de inte närmare. Däremot fanns 
intressanta frekvensskillnader i den morfosyntaktiska beskrivningen mellan A-fallen och B-
fallen som kom att utgöra ledtrådar i analysarbetet. Lemma-analysen gav ett framträdande unikt 
drag, vilket presenteras i avsnitt 5.1. De ord som uppträder i materialet från båda perioderna, 
men som uppvisar en intressant skillnad i frekvens, redogörs för i avsnitt 5.2.2. I samband med 
redogörelsen för var och en av de mer intressanta unika dragen utförs en validering av dem. 
Avslutningsvis följer i 5.3 en sammanfattning av de drag som utgör empiriskt stöd för hypote-
sen om polysemi.  

Exempel från 1800-talsmaterialet som lyfts i detta avsnitt har återgivits med sin original-
stavning. Fel i texten som är uppenbara resultat av OCR-skanningen har korrigerats, vilket 
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förhoppningsvis inte har inverkat på originalstavningen. Om jag inte har kunnat utläsa vilken 
typ av fel OCR-skanningen har orsakat har ordet lämnats som det är. 

5.1 Unikhetsdifferentiering och validering 
I tabell 4 nedan presenteras de graford som är unika för fallen A (till vänster) och fallen B (till 
höger). Till höger om varje ord står en siffra som anger dess frekvens i materialet.  

Tabell 4. Unika drag 

A-fall B-fall 
själva (22) bara (8)  
självt (10) ha (7) 
än (8) också (6) 
nog (6) Nu (5)5 
Denna (6) finns (5) 
värde (5) upp (4) 
visserligen (5) när (4) 
således (5) bra (4) 
därför (4) haft (4) 
betraktat (3) gjorde (3) 

 
En genomgång av samtliga gemensamma drag visade att vissa var mer intressanta än andra, 
och verkade ha tydligare koppling till i och för sig. De unika drag som undersöks i det här 
avsnittet är själv, visserligen, således, därför och betraktat. Ingen av de unika dragen för B-
fallen valideras i det här avsnittet. Anledningen till detta diskuteras i avsnitt 6. 

Som tidigare nämnt är det faktum att ett visst drag aldrig förekommer med det ena fallen i 
det här materialet inte ett bevis för att draget inte kan förekomma med det fallen i ett annat 
material. I enlighet med principen för motsägelsebevis har jag antagit att ett drag som är unikt 
för det ena fallet lika gärna skulle kunna uppträda tillsammans med det andra, och placerat det 
där.  

Låt oss börja med fall A och de mest frekventa orden själva och självt. Utrumformen av 
själv står inte med bland de unika dragen för A-fallen eftersom själv även förekommer en gång 
i B-fallen. En manuell genomsökning av A-fallen visar att någon böjningsvariant av lemmat 
själv står omedelbart efter i och för sig i 93 % av A-fallen. Meningarna i (7) nedan är exempel 
ett bruk av själv som är typiska för A-fallen. 
  

                                                
5 Orden Nu och Denna står med inledande versal eftersom det är Nu och Denna i meningsinledande position som 
har 5 respektive 6 förekomster. 
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(7) a. […] lifwet är aldrig wigtigt i och för sig sielft, aldrig såsom ändamål, blott såsom medel  
       till sedlighet. (Stockholmsposten år 1820) 
     b. I och för sig sjelf är det en lycklig tanke att framställa friheten såsom en belöning, men  
       olyckligtvis utfaller denna så sparsamt. (Post- och Inrikes Tidningar år 1836) 
     c. Återstår att undersöka huruvida anstalten i och för sig sjelf vore lämplig och nyttig.  
       (Post- och Inrikes Tidningar år 1837) 

Låt oss nu anta att själv fungerar i dessa kanoniska positioner till B-fallen, trots att det inte 
förekommer i materialet. I (8) nedan följer tre B-fall modifierade med själv.  

(8)  a. *Drygt 33 000 biljetter är i och för sig själva sålda, men det finns plats för ytterligare  
      sjutusen personer. (GP år 2004) 
    b. *Det är i och för sig självt bara bra lag kvar, men Barcelona är nog det bästa.  
      (GP år 2009) 
    c. *I och för sig själv hade Åsa svar på allt, men hon dolde vissa saker i svepande och  
      charmfullt framförda formuleringar. (GP år 2004) 

Exempel (8 a) och (8 c) ter sig enligt mig märkliga av samma anledning: de tycks fokusera fel 
led i satsen. Det intressanta i dessa meningarna är ju inte hur biljetterna i (8 a) och Åsa i (8 c) 
är i sig själva, och även om det skulle vara det intressanta så förefaller det märkligt att beskriva 
biljetter såsom i sig sålda, eller att tala om att Åsa i sig själv sitter på alla svar. I (8 b) är det 
svårt att greppa vad själv egentligen syftar på, och att någonting skulle i sig kunna vara bara 
bra lag kvar känns som en omöjlighet. Istället tycks i och för sig i orginalmeningarna ovan 
(utan det av mig inplacerade själv) bidra med något adversativt, såsom visserligen, eller för all 
del. En sådan betydelse tycks ligga i vissa av A-fallen, men inte i andra, vilket blir tydligt om 
vi parafraserar i och för sig själv med dessa ord i A-fallen: 

(9) a. lifwet är aldrig wigtigt !
 i och för sig sielft 

*visserligen
*för all del

", aldrig såsom ändamål, blott såsom  

       medel till sedlighet.  
 

     b.  !
 I och för sig sjelf 

Visserligen
För all del

" är det en lycklig tanke att framställa friheten såsom en belöning,  

       men olyckligtvis utfaller denna så sparsamt. 

Att själv inte förekommer i B-fallen utan endast i A-fallen tycks antyda att de båda uttrycken 
har något olika distribution och betydelse. Testet verkar stödja hypotesen att A- och B-fallen är 
polysema. 

Ett annat unikt drag för A-fallen är just adverbet visserligen, vilket ofta står omedelbart 
intill i och för sig i satsen, eller i nära anslutning. Exemplen i (10) nedan är typiska bruk av 
visserligen:  
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(10)  a. Vi erkände att mannen i och för sig sjelf visserligen icke interesserade oss men att vi  
       ansågo det skadligt och skamligt för oss […] att låta honom komma på skam då det är  
       vi som antagit honom och sålunda gått likasom i borgen hos rederibolaget for hans  
       skicklighet. (Aftonbladet år 1838) 
     b. Denna artighet är utan tvifvel på sitt ställe och i och för sig sjelf är dervid visserligen  
       ingenting anmärkningsvärdt. Men man kan likväl icke undgå att fästa sig vid den  
       märkbara skilnad i artighet som äger rum för krigsstatens fullmäktige och hvad som i  
       detta hänseende skedde med civilstatens då de för tvenne år sedan voro församlade för  
       öfverläggningar rörande sin pensionskassa. (Aftonbladet år 1839)  
     c. Det medgifves väl, att detta är otroligt, men på detta otroliga förhållande grundas dock  
       hvarjehanda betraktelser, som visserligen i och för sig sjelfva äro af föga värde, men  
       genom sitt samband med det osanna ryktet om gåfvornas utdelande, likväl böra  
       föranleda några ord till svar. (Post- och Inrikes Tidningar år 1838) 

Om vi antar att visserligen ändå skulle kunna förekomma i dessa kanoniska positioner till B-
fallen, och placerar ordet där, resulterar det i meningar som (11) nedan. Meningarna är auten-
tiska B-fall som har modifierats med visserligen.  

(11)  a. *Dessa är visserligen i och för sig försiktigt formulerade, men det egentliga syftet  
       misstar man sig inte på. (GP år 2003) 
     b. ?I och för sig är det visserligen få rockikoner som känns vitala i dag. (GP år 2003) 
     c. *Röjsågen går i och för sig visserligen sönder varje år så det var vi beredda på.  
       (GP år 2006) 

I mina öron låter exemplen märkliga av samma anledning: visserligen och i och för sig har 
samma funktion. Med det sagt finns det många andra exempel på att vi uttrycker oss tautolo-
giskt, utan att det ses som ett problem. Vi kan till exempel säga att en något är klart och tydligt 
eller att någon är liten och nätt. En sökning i Språkbankens standardval av korpusar6 ger 3 
träffar på visserligen i och för sig, en från ORDAT år 1931, en från Riksdagens snabbprotokoll 
år 1978–1979, en från GP år 2004. Intressant nog passar användningen av i och för sig i alla tre 
meningarna väl in på beskrivningen av i och för sig i SAOB: ”[…] sådant ngt är beskaffat [..] 
oberoende av […] ngt annat” (SAOB, i). De tre exemplen återges i (12) nedan. 

(12)  a. Överenskommelsens minimipris voro visserligen i och för sig icke att klaga på.  
       (ORDAT år 1931) 
     b. Jag är också trött på att alltid få höra att jag har rätt i vad jag säger – det kan visserligen  
       i och för sig vara roligt att få höra det, men jag vill i så fall se ett resultat. (Riksdagens  
       snabbprotokoll år 1978–1979) 
     c. Omröstningen i Kungälv kan visserligen i och för sig ses som en seger för folkviljan,  
       eftersom mer än 8 000 invånare förra året skrivit under namnlistor med krav på  
       folkomröstning för att rädda musikskolan (GP år 2004). 

                                                
6 Sammanlagt innehåller standardvalet av korpusar 2,08 miljarder ord.  
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Möjligtvis skulle någon annan bedöma meningarna i (12) som acceptabla, men enligt min 
språkkänsla är kombinationen av visserligen och i och för sig (B) inte gångbar. 

Det faktum att visserligen används på det här sättet i 5 % av A-fallen, och aldrig i B-fallen, 
skulle kunna vara ett tecken på att ett adversativt elementet inte är en nödvändig del av i och 
för sig i A-fallen, utan kan behöva tilläggas, eller i alla fall förstärkas, med hjälp av andra ord. 
I (13 a) nedan har jag modifierat ett A-fall genom att ta bort visserligen, och i (13 b) har jag 
återgivit originalversionen av ett av B-fallen från (11) ovan. 

(13)  a. Vi erkände att mannen i och för sig sjelf icke interesserade oss men att vi ansågo det  
       skadligt och skamligt för oss […] att låta honom komma på skam […].  
       (Aftonbladet år 1838) 
     b. Dessa är i och för sig försiktigt formulerade, men det egentliga syftet misstar man sig  
       inte på.  (GP år 2003) 

Meningen i (13 a) tycks på något sätt i lägre grad adversativ än i sin originalversion, se (10 a). 
Att i och för sig ändå upplevs i viss grad adversativt i (13 a) skulle kunna vara för att meningen 
som helhet uttrycker något adversativt. Dessutom upplevs meningen i (13 a) ha ett tydligare 
fokus på mannen; i (10 a) kan visserligen tänkas syfta på det nästkommande ledet icke inte-
resserade oss.  

Frånvaron av visserligen i B-fallen indikerar att det två formerna av i och för sig har olika 
egenskaper och funktion. Testerna ovan stödjer enligt mig hypotesen om att A-fallen och B-
fallen är polysema.  

Således förekommer 5 och därför 4 gånger i A-fallen. Förutom att de båda är unika för A-
fallen har de även gemensamt att de används i förklarande sammanhang. Exemplen nedan visar 
hur således (14 a, b) och därför (14 c) används i A-fallen.   

(14)  a. Promotionerne äro således i och för sig sjelfva af ganska betänklig art.  
       (Aftonbladet år 1839) 
     b. Speciella medicinska iakttagelser äro således, i och för sig sjelfva i litterärt hänseende,  
       ganska underordnade, och blott af vigt i den mån de inverka på det hela.  
       (Stockholmsposten år 1829) 
     c. Det kan derföre icke annat än ogillas att man söker göra denna redan i och för sig sjelf  
       fasansfulla gerning ännu rysligare genom osanna tillägg […]. (Aftonbladet år 1838)  

Om dessa ord placeras på liknande positioner i några B-fall blir resultatet som följer i (15) och 
(16). Meningarna är autentiska B-fall som är modifierade med således och därför.    

(15)  a. *Svåra låsningar kan således i och för sig uppstå också inom en renodlad  
       koalitionsregering. (GP år 2004) 
     b. *Jag tror således i och för sig inte att det blir högre kvalitet på utredningarna men vi  
       slipper i alla fall misstanken om kollegial behandling. (GP år 2006) 
 
(16) ?Det hade därför i och för sig varit en ännu större skandal om hon inte anmält eftersom  
     hon också är en av Skånepolisens värdegrundsutbildare. (GP år 2009) 
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Enligt min språkkänsla är det någonting som inte stämmer med meningarna i (15) och (16). 
Som bekant anger SAG att i och för sig kan vara ett adversativt konjunktionellt satsadverbial 
eller ett modalt satsadverbial. Således är ett konklusivt konjunktionellt adverbial, vilka enligt 
SAG anger att talaren har dragit en slutsats (SAG 4:145), och därför är ett fritt adverbial som 
uttrycker kausalitet (SAG 4:151). Egenskaperna i och för sig har som gör att det klassificeras 
som ett adversativt och modalt satsadverbial, menar jag ger uttrycket en karaktär av öppet över-
vägande. Således och därför däremot signalerar en inställning av bestämdhet som känns oför-
enlig med den övervägande karaktären hos i och för sig. Det faktum att således och därför 
enbart förekommer i A-fallen verkar antyda att A- och B-fallen skiljer sig åt avseende vilka 
adverbial de kan uppträda med, vilket bedöms utgöra stöd för hypotesen att de är polysema. 

Lemmat betrakta är unikt för A-fallen. Det förekommer där 9 gånger. I 6 av dessa 9 före-
komster är betrakta ett perfektparticip. I och för sig ingår då i en participfras tillsammans med 
betrakta. I (17) nedan visas några typiska exempel på bruket av participet betrakta i A-fallen: 

(17)  a. Sådana smädelser förtjena i och för sig sjelft betraktade intet annat afseende än det  
       djupaste förakt […]. (Aftonbladet år 1831) 
     b. Och månne i det hela det mod hvaröfver så mycket ropas varit så stort och upphöjdt  
       nemligen i och för sig sjelft betraktadt och icke stäldt i jemförelse med den räddhåga  
       som vanligen åtföljer det vackra men svaga könet och i allmänhet i det starkares ögon  
       gör det så behagligt och intressant. (Aftonbladet 1832) 

Jag har antagit att participet betrakta fungerar i denna position även i B-fallen, trots att det inte 
finns något stöd för det i materialet. Meningarna i (18) nedan är autentiska B-fall som har mo-
difierats med betrakta.  

(18)  a. *De människor som uträttat tillräckligt för att ens komma i fråga för en staty eller en  
        gata lär betraktade i och för sig ha fått en hel del uppskattning och beröm under sin  
        livstid. (GP år 2009) 
      b. *Vår debutplatta blev i och för sig betraktad hyggligt mottagen, men vi hade nog  
        hoppats på lite varmare omdömen. (GP år 2006) 
      c. *Så är det i och för sig betraktat alltid att göra film med Anthony, precis som med min  
        karaktär Inman i Åter till Cold Mountain känns det som det handlar om mig själv.  
        (GP år 2007) 

Det råder nog inga meningsskiljaktigheter om att meningarna ovan är ogrammatiska för språk-
brukare idag. Problemet med meningarna i (18) torde inte ligga i det faktum att i och för sig 
står intill ett particip. Uneek visar att A- och B-fallen innehåller ungefär lika många particip, 
och en manuell genomgång av dem visar att i och för sig mycket riktigt står intill perfektparticip 
även i B-fallen. Snarare är det någonting med ordet betrakta som tvingar in tolkningen på ett 
visst spår; om meningen anger hur någonting är, förhåller sig betraktat i och för sig självt, då 
måste kanske tolkaren just betrakta företeelsen (i sig själv). Vår moderna uppfattning av i och 
för sig som ett adversativt satsadverbial blir i sammanhanget omöjlig. Extra tydlig blir denna 
omöjlighet om ett annat adversativt satsadverbial, visserligen, placeras in istället för i och för 
sig i A-fallen ovan.  
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(19)  a. *Sådana smädelser förtjena visserligen betraktade intet annat afseende än det djupaste  
       förakt […]. (Aftonbladet år 1831) 
     b. *Och månne i det hela det mod hvaröfver så mycket ropas varit så stort och upphöjdt  
       nemligen visserligen betraktadt och icke stäldt i jemförelse med den räddhåga som  
       vanligen åtföljer det vackra men svaga könet och i allmänhet i det starkares ögon gör  
       det så behagligt och intressant. (Aftonbladet 1832) 

Frånvaron av lemmat betrakta i B-fallen tycks följaktligen antyda att A- och B-fallen i det här 
avseendet har olika betydelse och distribution, vilket utgör ett stöd för hypotesen att de är po-
lysema.  

De unika dragen själv, visserligen, således, därför och betraktat har validerats, och bedöms 
utgöra empiriskt stöd för att A-fallen och B-fallen är polysema. Att de unika dragen för A inte 
förekommer med B i materialet verkar således inte vara en tillfällighet, eller en följd av ett för 
litet material. Istället tyder testen på att de för A unika dragen inte går att använda med B, vilket 
bidrar till beskrivningen av såväl i och för sig A och i och för sig B. 

5.2 Frekvensskillnader och validering  
Att ett drag inte dyker upp som unikt för A- eller B-fallen betyder inte nödvändigtvis att det är 
ointressant att undersöka närmare. Om det i det ena materialet bara finns någon enstaka före-
komst av ett drag, och långt fler i det andra materialet, kan det enstaka fallet till exempel röra 
sig om en felmarkering. Även om det inte är en felmarkering kan det finns någon aspekt av 
draget som gör att det ändå är unikt för endera fallet. I tabell 5 nedan återges de för A- och B-
fallen gemensamma graford som uppvisade en frekvensskillnad på 10 eller fler förekomster.  

Tabell 5. Gemensamma drag med en frekvensskillnader på 10 eller fler förekomster 

Graford A-fallen B-fallen 
icke/inte 29 19 
själv 62 1 
är 53 24 
redan 18 4 
av 24 3 
att 46 25 
utan 11 1 
jag 5 29 
men 15 41 
på 7 23 
vi 5 16 
den 16 5 

 
Undersökningen av dessa frekvensskillnader visade att vissa av dem trots allt var unika för 
endera fallet i något avseende. De graford som uppvisade ett för något av fallen unikt drag 
redovisas i det följande, och valideras löpande. Det gemensamma draget men hade långt fler 
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förekomster i B, men det inte fanns något unikt i hur men uppträdde i något av fallen. Det finns 
dock andra intressanta aspekter av frekvensskillnaden för men, vilka diskuteras i avsnitt 6. 

Att icke stod som unikt för A och inte för B är inte någon intressant skillnad, och icke/inte 
betraktas här istället som ett gemensamt drag. Som tabell 5 ovan anger innehåller A-fallen 29 
icke, och B-fallen innehåller 19 inte. Av de 29 fallen av icke är 10 stycken inte relaterade till i 
och för sig, som i meningen Dermed lar väl icke kunna menas annat än att misshandlingen 
skolat vara i och för sig sjelf af en så svår beskaffenhet att den kunnat vålla döden (Aftonbladet 
år 1833). Av de 19 relaterade icke står circa hälften (10 stycken) efter i och för sig i satsen, och 
cirka hälften (9) stycken) står före. Av de 19 inte i B-fallen är 8 stycken inte relaterade till i och 
för sig, som i meningen Man kan i och för sig notera att han inte hänvisar till religionskritikern 
Richard Dawkins (GP 2009). De 11 förekomster av inte som är relaterade står alla efter i och 
för sig i satsen. Det är alltså unikt för A-fallen att icke står före i och för sig i satsen. I (20 a, b) 
nedan återges några typiska exempel på bruket av icke i A-fallen, och i (20 c) ges ett typiskt 
exempel på användningen i B-fallen. 

(20) a. Om derföre dylika småsaker som endast tillhöra tidsfördrivet för dagen eller aftonen  
       icke i och för sig sjelfva äro af något högre eller varaktigt värde anse vi likväl icke att  
       publikens aktning för tidningsväsendet i allmänhet deraf kan nedsättas […]  
       (Aftonbladet år 1831) 
     b. Den är wäl i och för sig sjelf icke afgörande, men den leder till afgörande händelser.  
       (Post- och Inrikes Tidningar år 1828) 
     c. Jag har i och för sig inte pratat med honom om sådana saker, säger Sten-Åke Jonsson.  
       (GP år 2002) 

Låt oss anta att det är fullt möjligt att inte föregår i och för sig i satsen även i B-fallen, trots att 
det inte förekommer i materialet. Meningarna i (21) är autentiska B-fall som har modifierats 
med inte. I (21 a) har inte placerats in i en mening som annars inte innehåller ett inte, och i (21 
b, c) har ett inte som finns med i originalmeningen flyttats till en position för i och för sig i 
satsen.  

(21) a. *Fast min syster är inte i och för sig konstnär. (GP år 2007) 
     b. *Det var inte i och för sig tänkt så, men blev så, och på en blixtvisit till Göteborg i går  
       berättade han varför. (GP år 2009) 
     c. *Han kan inte heller i och för sig ändra på beslutet, men det ingår i JK:s uppdrag att  
       för regeringens räkning granska om myndigheterna följer lagen. (GP år 2002) 

Meningarna känns intuitivt märkliga och otympliga, vilket inte är särskilt förvånande med tanke 
på att i och för sig idag är ett satsadverbial. Om ett satsadverbial står i mittfältet rättar det sig 
efter satsadverbialens inbördes ordning i mittfältet, vari det negerande satsadverbialet står på 
sista positionen (SAG 4:90). Det faktum att inte i B-fallen aldrig står före i och för sig i satsen 
tyder på att de båda fallen av i och för sig uppbär olika syntaktiska funktioner. Detta test tycks 
ge stöd för hypotesen att A-fallen och B-fallen är polysema.  

Adverbet redan förekommer 18 gånger i A-fallen, och 4 gånger i B-fallen. I samtliga av 
A-fallen utom ett står redan omedelbart före i och för sig i satsen. I B-fallen står redan aldrig 
omedelbart före i och för sig. Det är alltså ett unikt drag för A-fallen att redan står omedelbart 
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före i och för sig i satsen, vilket förekommer 17 gånger. Exemplen i (22) är typiska för bruket 
av redan i A-fallen.  

(22) a. Sådana saker skulle redan i och för sig sjelfva vara nog att väcka missnöje inom denna  
       talrika klass, men ännu mer då härtill kom det skoningslösa sätt hvarpå de lidande  
       behandlades […]. (Stockholmsposten år 1829) 
 b. [D]enna lilla episod vore i allt fall redan i och för sig sjelf nog intressant för att förtjena  
       uppmärksamhet. (Aftonbladet år 1833) 
     c. Genom edra deklamationer mot samhället, som icke honorerar dem a vista, uppreten I  
       till missmod och missnöje, kan hända till uppror alla dessa unga otåliga sinnen, som  
       icke inse, att ungdomen redan i och för sig sjelf är en så utmärkt fördel, att det är en  
       stor otacksamhet emot Försynen att icke vara lycklig när man är ung.  
       (Post- och Inrikes Tidningar år 1837) 

Jag har antagit att redan även i B-fallen kan stå omedelbart före i och för sig, och placerat det 
där i exempel från B-fallen. Meningarna i (23) är autentiska B-fall som modifierats med redan. 

(23) a. ?Fast det är det redan i och för sig många som gör, log Frölundatränaren Kent  
       Johansson. (GP år 2010) 
     b. ?Insamling av namn pågår med krav på att skrota landstinget (vilket redan i och för sig  
       skedde redan för fem år sedan, men regionen finns ju att avskaffa). (GP år 2003) 
     c. *S. Jernberg står det och snett nedanför S. Eriksson, som redan i och för sig skulle  
       haft "c" i efternamnet. (GP år 2006) 

Det tycks vara svårt att på ett naturligt sätt placera redan omedelbart före i och för sig. Mening-
arna i (23 a, b) känns något mer acceptabla än (23 c), troligen för att redan skulle fungera om i 
och för sig inte stod där. Möjligen kan man tänka sig att (23 a) och (23 b) är acceptabla med 
inlagda konstpauser och särskild betoning. Det är däremot svårt att tänka sig en mening där S. 
Eriksson redan skulle haft ”c” i efternamnet. Testet bedöms tyda på att A- och B-fallen är po-
lysema.  

Prepositionen av förekommer 23 gånger i A-fallen och 6 gånger i B-fallen. I 7 av A-fallen 
står av i mycket nära eller direkt anslutning till i och för sig, i en prepositionsfras inledd med 
av. Av de 6 av som förekommer i B-fallen ingår inget i någon liknande fras, och inget av dem 
står nära i och för sig i satsen. I (24) nedan återges två typiska exempel på användningen av av 
i A-fallen.  

(24) a. Denna fråga står icke i nödvändigt sammanhang med parti-politiken men är i och för  
       sig sjelf af sådan vigt att de flesta andra frågor i jemförelse med denna blifva  
       obetydliga. (Aftonbladet år 1839) 
     b. I Frankrike hvarest de lagstiftande kamrarne nu blifvit öppnade föregår inom den  
       politiska diskussionen och principernas område en strid som i och för sigsjelf är af  
       föga mindre märkvärdighet. (Aftonbladet år 1838)  

För att ta reda på om frånvaron av av-konstruktionen i nära anslutning efter i och för sig i B-
fallen kan betraktas som ett stöd för hypotesen om polysemi placerade jag några av av-fraserna 
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från A-fallen efter i och för sig i B-fallen. Placeringstestet visas i (25) nedan. Text som inte är 
med i originalmeningen är markerad med kursiv stil.   

(25) a. Filmen är i och för sig av föga mindre märkvärdighet […] (GP år 2013) 
 b. Harrison Ford […] var i och för sig […] av sådan vikt att […] (GP år 2013) 

Det tycks inte finas något hinder för att placera en sådan av-konstruktion intill i och för sig i B-
fallen. Resultatet av SUDi stödjer inte hypotesen om att A- och B-fallen är polysema.  

Pronomenet jag är vanligt förekommande i B-fallen, men förekommer bara en gång i A-
fallen. I det enda exemplet med jag i A står jag i satsens fundament och i och för sig på position 
A2 i satsschemat. Meningen återges i (26). I B-fallen placerar sig jag i samtliga fall (utom ett) 
antingen omedelbart intill i och för sig, eller med ett verb emellan. I (27 a, b) återges exempel 
som är typiska för bruket av jag i B-fallen.  

(26)  Jag talar här om hans anseende såsom författare i och för sig men ännu mer om han  
     anseende såsom hufvudet och föresynen för en ny vitterhetsskola. (Aftonbladet år 1839) 
 
(27) a. I och för sig kan jag inte veta om det är på grund av medicinen, men det får jag se när  
       jag slutar. (GP år 2007) 
     b. Nu har jag i och för sig bara sett halva filmen (dottern vaknade på tåget och det var  
       bara att stänga av datorn) men som lightsatir funkar den utmärkt. (GP år 2006) 

Det är alltså unikt för B att jag står på en position nära i och för sig i satsen. Jag har genomfört 
ett placeringstest där jag har placerats i autentiska A-fall, på positioner där ordet vanligen före-
kommer i B-fallen. I (28) nedan har ett nominalt led i den autentiska meningen bytts ut mot jag.    

(28) a. *Jag förtjena[r] i och för sig sjelf betraktad intet annat afseende än det djupaste förakt  
   […]. (Aftonbladet år 1831) 
 b. *Jag i och för sig sjelf är en fiktion hos de lyckligare klasserne […].  
   (Aftonbladet år 1839) 
     c. ?Jag är för öfrigt i och för sig så intressant att det icke låter sig göra att lemna något  
       kortare transsumt af det hela. (Aftonbladet år 1839) 

Det tydligaste tecknet för att meningarna inte är gångbara är det reflexiva pronomenet sig. Det 
torde onekligen vara problematiskt att med ett reflexivt andra- och tredjepersonspronomen syfta 
på ett pronomen i första person. Ett annat tecken som tyder på att meningarna är oacceptabla är 
att samma mening modifierad med uttrycket i sig inte skulle vara acceptabel i nutida svenska. 
Som tidigare diskuterat nämner SAOB i sig (själv) som en variant av uttrycket i och för sig, 
och definitionen av de bägge varianterna som ges där tycks stämma in på hur vi använder i sig  
idag. I (29) nedan har jag tagit exemplet i (28 c) ovan och istället modifierat med i sig. Därtill 
har jag moderniserat ortografin för att den inte ska utgöra ett störningsmoment för språkkänslan. 

(29)  *Jag är för övrigt i sig så intressant att det inte låter sig göra att lämna något kortare  
     transsumt av det hela. (Aftonbladet år 1839) 
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Trots att dessa två argument torde vara ganska starka vågar jag inte fastställa om testet stödjer 
hypotesen om polysemi. Enligt metoden ska forskaren i det här steget validera placeringstesten 
utifrån sin språkliga intuition. Men eftersom min intuition för det svenska språket inte sträcker 
sig till 1820- och 1830-talssvenska kan jag inte med tillfredsställande säkerhet göra den bedöm-
ningen. Av den anledningen har inga fler unika drag för B-fallen validerats.  

De unika drag som avtäckts genom granskning av intressanta frekvensskillnader är 
icke/inte och redan på en position före i och för sig i satsen, en prepositionsfras inledd med av 
på en position omedelbart efter i och för sig i satsen, samt jag i nära anslutning till i och för sig. 
Av dessa stödjer de unika dragen icke/inte och redan på en position före i och för sig i satsen 
hypotesen om polysemi.    

5.3 Sammanfattning av resultat för SUDi 
De empiriska stöd som funnits för hypotesen att A-fallen och B-fallen av i och för sig är poly-
sema sammanfattas i tabell 6 nedan. Samtliga exempelmeningar har förekommit tidigare, varför 
ingen källa står angiven. Den sammantagna bedömningen är att de stöd som funnits är tillräck-
liga för att konstatera att hypotesen högst troligt stämmer.  
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Tabell 6. Sammanfattning av empiriska stöd 

Unikt drag Typiskt exempel för A-fallen Placeringstest i ett B-fall 
Lemmat själv omedelbart efter 
i och för sig 

[…] lifwet är aldrig wigtigt i och 
för sig sielft, aldrig såsom ända-
mål, blott såsom medel till sedlig-
het. 
 

*Det är i och för sig självt bara 
bra lag kvar, men Barcelona är 
nog det bästa. 

Icke/inte före i och för sig i sat-
sen 

Om derföre dylika småsaker som 
endast tillhöra tidsfördrivet för 
dagen eller aftonen icke i och för 
sig sjelfva äro af något högre el-
ler varaktigt[…]. 
 

*Fast min syster är inte i och 
för sig konstnär. 

Visserligen Vi erkände att mannen i och för 
sig sjelf icke interesserade oss 
[…] 

*Dessa är visserligen i och för 
sig försiktigt formulerade, men 
det egentliga syftet misstar 
man sig inte på. 
 

I och för sig i participfras med 
lemmat betrakta 

Sådana smädelser förtjena i och 
för sig sjelft betraktade intet an-
nat afseende än det djupaste för-
akt […]. 

*Vår debutplatta blev i och för 
sig betraktad hyggligt motta-
gen, men vi hade nog hoppats 
på lite varmare omdömen. 
 

Således Promotionerne äro således i och 
för sig sjelfva af ganska betänklig 
art. 

*Jag tror således i och för sig 
inte att det blir högre kvalitet 
på utredningarna 

Redan före i och för sig i satsen [D]enna lilla episod vore i allt 
fall redan i och för sig sjelf nog 
intressant för att förtjena upp-
märksamhet. 

*S. Jernberg står det och snett 
nedanför S. Eriksson, som re-
dan i och för sig skulle haft "c" 
i efternamnet. 

 

6 Diskussion 

Så, vad kan undersökningen berätta om i och för sig och i och för sig? A-fallen följs nästan 
alltid av själv, vilket ofta, men inte alltid, kongruensböjs med ett nominalt led. En manuell 
genomsökning av de 93 exempel av själv som följer omedelbart efter i och för sig i satsen, visar 
att 20 av dem är inkongruenta. I 43 av A-fallen följs en nominalfras i utrum av själv i utrum, 
och i dessa fall är det svårt att veta om kongruensböjningen är medveten, eftersom utrum är den 
omarkerade formen; i samtliga av de inkongruenta själv står utrumformen istället för neutrum- 



 29 

eller pluralformen. Av de resterande A-fallen är 21 pluralformen själva och 10 neutrumformen 
självt. Trots att denna information strängt taget inte är relevant för att avgöra om det finns em-
piriskt stöd för hypotesen att A- och B-fallen är polysema, är det intressant att notera inför 
framtida forskning om utvecklingen från A till B. Ett sådant inkongruent bruk av själv efter i 
och för sig skulle kunna tyda på att språkbrukarna inte längre betraktar i och för sig som så 
starkt knutet till nominalfrasen.    

A-fallen förekommer ofta i en participfras med ordet betrakta. Analysen av den här an-
vändningen gör betydelseutvecklingen påfallande: en handling, till exempel, kan vara god be-
traktad i sig själv, men ändå få olyckliga följder. Men ett försök att uttrycka saken liknande 
med B-fallen av i och för sig leder till en mening som *handlingen var god betraktad i och för 
sig, men den fick olyckliga följder, vilken är helt obegriplig. Skillnaden mellan de två fallen av 
i och för sig i den här användningen ger upphov till en känsla av att A-fallen har en mer konkret 
och påtaglig innebörd, medan B-fallen snarare har en funktion som utpekande av relationer och 
attityder.  

A-fallen kan stå både före och efter icke/inte i satsen, medan B-fallen enbart kan stå före. 
Detta vittnar om att B-fallen är ett satsadverbial, vilket också stödjs av beskrivningen i SAG. 
A-fallen torde därför vara en annan typ av adverbial, som förvånande nog ändå kan stå före 
icke/inte i satsen, vilket brukar beskrivas som satsadverbialets plats. Utan att ha gjort en full-
ständig syntaktisk analys av materialet vågar jag hävda att A-fallen allra oftast uppträder på 
position A1 i satsen, vilket inte brukar beskrivs som en omöjlig position för ett innehållsad-
verbial, men inte heller en typisk (Josefsson 2009:195).  

B-fallen står ofta tillsammans med ett personligt pronomen, allra oftast med jag, vilket 
indikerar att de används i personligt hållna sammanhang. Detta stödjs också av att det person-
liga pronomenet vi förekommer 16 gånger i B och bara 5 gånger i A (se tabell 5). Denna an-
vändning är förenlig med beskrivningen av i och för sig som modalt satsadverbial (SAG 4:109, 
135). De personligt hållna B-fallen bidrar till en allmän uppfattning om att B-fallen är mer 
informella än A-fallen. I meningarna innehållande B-fallen pratas det om sport, film, träning 
och Jessica Biel, medan meningarna med A-fallen handlar om medicinska iakttagelser, krig, 
politik och livet.  

Att A-fallen av i och för sig ganska ofta står tillsammans med visserligen, skulle kunna 
tyda på att korrelativa och adversativa element inte är en nödvändig del av A-fallen, utan behö-
ver tilläggas med hjälp av adversativa satsadverbial. Det faktum att det ofta går bra att byta ut 
i och för sig mot visserligen i B-fallen tyder på att de två satsadverbialen idag uppfattas som 
ganska lika varandra. Två andra för A-fallen unika drag som ledde resonemanget in på frågan 
om det adversativa, var orden således och därför. Enligt min uppfattning står A-fallen relativt 
ofta i förklarande sammanhang, något som stödjs av orden således och därför. Betraktat utifrån 
SAOB:s betydelsebeskrivning av i och för sig från år 1933 (SAOB, i) känns det heller inte så 
främmande att uttrycket skulle användas i förklarande sammanhang; att beskriva hur någonting 
i sig självt är beskaffat är ju på något sätt att förklara hur någonting förhåller sig.  

Tre av de hittills diskuterade unika dragen för A-fallen aktualiserar frågan om det adversa-
tiva i i och för sig. Något som såväl själv-testet och således/därför-testet som visserligen-testet 
tydde på var att A-fallen inte behöver uttrycka någonting adversativt, medan det adversativa i 
B-fallen nästan verkar vara en inherent egenskap. Att A-fallen ändå ofta används i yttranden 
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som uttrycker någonting adversativt är möjligen inte så förvånande. En beskrivning av hur 
någonting är beskaffat i sig självt, torde vara användbar när man ska kontrastera det mot någon-
ting utomstående, och visa på en adversativ relation tingen eller företeelserna emellan. Men A-
fallet kan också vara användbart i icke-adversativa sammanhang, för att betona det nominala 
ledet. Detta kan exemplifieras med meningen från (7 a) ovan: […] lifwet är aldrig wigtigt i och 
för sig sielft, aldrig såsom ändamål, blott såsom medel till sedlighet (Stockholmsposten år 
1820). 

På samma tema är det intressant att notera frekvensskillnaden för konjunktionen men mel-
lan A- och B-fallen. Som bekant brukar det första ledet i en adversativ samordning korrespon-
dera med en konjunktion i det andra ledet. För satsadverbialet i och för sig är den korresponde-
rande konjunktionen men (SAG 4:926, 135–138). Därför är det intressant att notera hur många 
av men-förekomsterna som står på en position efter i och för sig i satsen. I B-fallen finns 41 
förekomster av men, varav 39 följer i direkt eller nära anslutning efter i och för sig. I A-fallen 
finns 15 förekomster av men, varav 13 följer efter i och för sig i satsen. Liksom flera av de 
hittills citerade A-fallen visar är det inte alls någon omöjlighet för i och för sig att åtföljas av 
men; det faktum att 13 % av A-fallen gör det tyder tvärtom på att det var ganska vanligt. Nämnas 
bör också att de exempel som laddats ner från Språkbankens korpusar är meningar lösryckta 
från sitt sammanhang. Eftersom ett efterföljande men inte nödvändigtvis behöver stå i samma 
sats, utan kan påbörja en följande mening, är det mycket möjligt att fler fall i båda materialen 
åtföljs av men. Men det faktum att nästan hälften av B-fallen följs av men tyder på att mönstret 
är mer vanligt idag än under 1820- och 1830-talet. Det adversativa verkar vara (åtminstone i en 
stor del av fallen) en inherent egenskap hos B-fallen, vilket överensstämmer med SAG:s be-
skrivning, men inte hos A-fallen.  

6.1 Evaluering av SUDi för diakron undersökning 
Beträffande SUDi-metodens lämplighet för den här typen av diakrona undersökningar kan 
nämnas tre huvudsakliga problem. Det ena problemet består i att den komparativa analysen inte 
bara visar vilka språkliga drag som förekommer med A- respektive B-fallen, utan även visar 
generella likheter och skillnader mellan 1820- och 1830-talssvenska å ena sidan och 2000-tals-
svenska å den andra. Detta innebär att ganska mycket manuell genomsökning av materialet 
krävs för att avgöra om ett unika drag, eller en stor frekvensskillnad, är relevant. Avgörandet 
om relevans var ibland svårt. Till exempel var grafordet än ett unikt drag för A-fallen. Var detta 
ett resultat av att än användes mer frekvent på den tiden generellt, eller var det specifikt kopplat 
till i och för sig? Ordet verkade, likt således och därför, ingå i förklarande sammanhang, men 
kopplingen mellan än och förklaring var svår att göra. Därför lämpade sig inte det unika draget 
än att undersöka vidare. På samma tema visade den komparativa analysen även skillnad i tid-
ningskultur mellan de två perioderna. Många av meningarna från 2000-talet är personligt 
hållna, till skillnad från meningarna från 1800-talet. Ofta är de uttalanden av personer som be-
rättar om egna erfarenheter eller åsikter, vilket tyder på att exemplen antingen är hämtade ur 
informella delar av tidningen eller är tagna ur ett citat. Detta skulle kunna vara ett resultat av 
att tidningskulturen är mer informell idag, eller att dagstidningar idag består till viss del av 
informella delar. Om vår formalitetsgrad i tidningsspråket idag hade motsvarat 
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formalitetsgraden under 1800-talet, skulle resultatet av den här undersökningen ha sett likadan 
ut då? Förmodligen skulle det till exempel inte innehålla exempel på vad SAG kallade ”ung-
domsspråk”, där i och för sig står i en meningsinledande position och inte har någon korrespon-
derande konjunktion, vilket förekommer i B. En möjlighet är såklart att i och för sig idag hör 
mer till det informella språket, vilket skulle förklara varför meningarna som Korp tog fram ur 
tidningstextkorpusarna är personligt hållna och upplevs i allmänhet mer informella. Det är alltså 
svårt att veta om skillnaden i formalitetsgrad mellan A- och B-fallen är en följd av tidningskul-
turens utveckling, eller en följd av att i och för sig idag har en mer informell prägel än på 1820- 
och 1830-talet.  

Det andra problemet nämndes i förbifarten ovan: använder man SUDi för diakron poly-
semidisambiguering krävs en del manuellt arbete. Ovan nämndes den manuella genomsökning 
av de unika dragen som är nödvändig för att kunna avgöra om draget är unikt på grund av att 
det hörde till den tidens språkbruk i allmänhet, eller om man tror att det är relaterat till fallet 
som undersöks. Är materialet från det ena språkskedet stavat annorlunda krävs ytterligare ett 
steg av manuellt arbete, eftersom forskaren behöver modernisera ortografin. Om samma ord, 
till exempel af och av, stavas olika i de två textfilerna som jämförs kommer Uneek att presentera 
dem som unika drag trots att de egentligen är gemensamma.  

Det tredje problemet aktualiseras i valideringen i steg 5. Problemet uppstår när jag ska 
validera ett för B-fallen unikt drag genom att placera det i ett A-fall och bedöma om meningen 
blir acceptabel. Premissen för att metoden ska fungera i det här steget är att forskaren har en 
fingertoppskänsla för vad som fungerar och inte fungerar att säga på sitt modersmål. Men 1820- 
och 30-talssvenska är inte mitt modersmål, och den för metoden nödvändiga fingertoppskänslan 
har inte jag. Därför har bara ett av de för B-fallen unika dragen validerats – om jag inte har 
förutsättningar för att validera dem tjänar det inte mycket till att försöka göra det. Trots att 
sorteringen i steg 2 även den var baserad på intuition utgjorde inte detta ett problem på samma 
sätt. Då kunde jag döma utifrån som vad som säkerligen inte fungerade enligt min språkkänsla, 
och markera de fallen med (A). 

Trots dessa problem menar jag att jag med hjälp av metoden kunde uppfylla syftet att testa 
hypotesen om polysemi. Den första frågeställning, angående vilka empiriska stöd som går att 
finna för polysemi, har inte med fullständig tillfredsställelse kunnat besvarats eftersom de drag 
som var unika för B-fallet inte på ett tillfredsställande sätt kunde valideras. Trots detta menar 
jag att de stöd jag har funnit är tillräckligt starka för att ensamma kunna utgöra tillräckligt stöd 
för hypotesen. Möjligen skulle en anpassning av SUDi till diakrona undersökningar kunna vara 
att forskaren enbart validerar drag som är unika för det äldre materialet, och då, för att kom-
pensera för att inte även validera unika drag för det moderna materialet, gör en mer utförlig 
undersökning av de drag som kan valideras.  

En fördel med att använda SUDi just för en diakron undersökning var emellertid att jag 
kunde finna unika drag som jag inte visste att jag letade efter. När SUDi används för polysemi-
disambiguering i ett synkront material har forskaren förmodligen på förhand en känsla av vad 
som skiljer de polysema varianterna åt. I de fallen handlar det kanske snarare för forskaren om 
att finna stöd för sådant hon redan hade på känn, stöd som Uneek tillhandahåller på ett snabbt 
och smidigt sätt. Men i en diakron undersökning är inte forskaren bekant med den äldre 
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polysema varianten. Istället har hon förmodligen, som jag, bara fått en indikation på att en 
lexikal enhet i ett historiskt material verkar bete sig annorlunda från hur samma enhet används 
idag.  

6.2 I och för sig som konstruktion 
Enligt konstruktionsgrammatiken är en konstruktion ett lingvistisk mönster vars form eller be-
tydelse inte är helt förutsägbar utifrån kunskap om de inbördes delarna, eller kunskap om andra 
konstruktioner (Goldberg 2006:5). Denna definition måste sägas stämma bra in på B-fallen, i 
och för sig som vi använder det idag. Gör man inte kopplingen att i och för sig utgörs av två 
samordnade prepositionsfraser – i sig och för sig – ter sig uttryckets form mycket märklig, 
nästan som att man bara slumpvis staplar prepositioner, konjunktioner och pronomen på 
varandra. Vad betydelsen beträffar går det heller ofta inte att härleda ordens innebörd till vad 
hela uttrycket används för att uttrycka. B-fallet av i och för sig är inte ett av flera exempel på 
konstruktion som opererar på en mer generell nivå, utan är istället i sig själv en konstruktion.   

A-fallen av i och för sig däremot, som bär betydelsen angiven av SAOB, känns inte fullt 
lika oförutsägbara. Möjligen beror detta på att de konstruktioner som konstruktet i och för sig 
fall A går tillbaka på är mer generella än konstruktionen i och för sig fall B. I en mening som 
Det kan derföre icke annat än ogillas att man söker göra denna redan i och för sig sjelf fasans-
fulla gerning ännu rysligare genom osanna tillägg […] (Aftonbladet år 1838) är i och för sig 
själv inte nödvändigtvis så ogenomskinligt. Meningen innebär att om man tar gärningen för sig, 
och betraktar den såsom den i sig själv är beskaffad, utan relation till någonting annat, så är den 
fasansfull. Därför ogillas det att man söker göra gärningen än rysligare genom osanna tillägg. 
A-fallet av i och för sig bedöms därför inte vara en regelrätt konstruktion, eftersom språkbru-
kare kan räkna ut dess betydelse utifrån uttryckets delar, och utifrån kunskaper om andra kon-
struktioner. Talare av svenska har en föreställning av vad det innebär att någonting ställs för 
sig. Vi använder förbindelsen i andra sammanhang, till exempel när vi säger uttrycket var och 
en för sig, eller när vi pratar om att barnen på en middagsbjudning sitter för sig och de vuxna 
för sig. Vi har också en uppfattning av vad i sig betyder. Till exempel kan vi säga att någonting 
i sig inte behöver vara något dåligt, eller att tanken i sig var god. Vi känner dessutom till mönst-
ret för de två prepositionsfrasernas samordning från andra samordningar med liknande mönster. 
Vi kan tala om att gå upp och ner för trappan utan att behöva säga upp för trappan och ner för 
trappan, vi kan tala om fram- och baksidan av ett hus och vi kan säga att någon har bra och 
dåliga sidor. I och för sig verkar alltså ha utvecklats till en konstruktion under de nästan 200 
åren mellan de undersökta materialen.  

7 Avslutning 

Om A-fallet av i och för sig har utvecklats till B-fallet, vad hände då med funktionen som A-
fallet fyllde i språket? SAOB anger uttrycket i sig (själv) som en variationsmöjlighet av i och 
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för sig, och definitionen för dessa uttryck som där ges – ”sådant ngt är beskaffat […] oberoende 
av […] ngt annat, om ngt annat icke tages […] med i räkningen” (SAOB, i) – stämmer fortsatt 
ganska bra in på i sig (själv) såsom vi använder det idag. Ett tecken på detta är att om man byter 
ut i och för sig i materialet från 1820- och 1830-talet mot i sig (själv), så blir meningen fullt 
begriplig på nutida svenska. I exemplet i (30) nedan har det autentiska A-fallet modifierats med 
i sig själv (för resonemangets skull har jag den här gången återgivit meningen med modern 
stavning):  

(30)  […] livet är aldrig viktigt i sig självt, aldrig såsom ändamål, blott såsom medel till  
     sedlighet. (Stockholmsposten år 1820) 

Detta tyder på att betydelsen och funktionen som i och för sig hade under första halvan av 1800-
talet lever vidare idag i uttrycket i sig (själv), men själva formen i och för sig har en annan 
funktion och en annan betydelse för språkbrukare idag. 

När jag en gång högt yttrade min undran om vad i och för sig kunde komma ifrån, svarade 
en vän till mig förvånat ”I och för sig? Du menar väl ändå i och ju för sig?”. En snabb sökning 
på Google visar att i och ju för sig mycket riktigt används, om än i ganska liten utsträckning, 
på till exempel hemsidorna Flashback och Familjeliv. Uppfattningen att ett ju skulle stå med i 
uttrycket, mellan och och för sätter på något sätt spiken i kistan för den äldre betydelsen av 
konstruktionen, åtminstone för dessa skribenter på Flashback och Familjeliv. Uppfattningen att 
konstruktionen lyder i och ju för sig skulle kunna vara ett tecken på att uttrycket även har ge-
nomgått en fonetisk förändring, vilket är ett av flera kännetecken på att ett en språklig enhet har 
grammatikaliserats (Rosenkvist & Skärlund 2011:8). I en grammatikaliseringsprocess genom-
går ledet även en syntaktisk förändring (Rosenkvist 2006:66–67), vilket, att döma av A- och B-
fallens olika möjligheter att placeras före icke/inte i satsen, även det stämmer in på utvecklingen 
av i och för sig. Dessutom verkar de inbördes orden onekligen ha blekts semantiskt, vilket blir 
extra tydligt om man idag försöker placera i och för sig i en participfras med ordet betrakta. 
Semantisk blekning är ytterligare ett tecken på att ett ord eller en konstruktion har grammati-
kaliserats (Rosenkvist 2006:59). 

Det förefaller alltså ganska passande att undersöka utvecklingen från A till B utifrån teorier 
om grammatikalisering. Men även konstruktionsgrammatiken har sina metoder för att under-
söka konstruktionell variation och förändring. Eftersom det fungerade väl att beskriva de två 
polysema fallen A och B utifrån konstruktionsgrammatiken, vore det kanske intressant att un-
dersöka även utvecklingen ur ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv. Möjligen är de två teo-
rierna heller inte helt oförenliga, och kanske skulle ett tillvägagångssätt som både tar hänsyn 
till konstruktionsgrammatiken och grammatikaliseringsteori vara gynnsamt. I en artikel från år 
2008 utforskar grammatikaliseringsforskaren Traugott relationen mellan konstruktioner, i kon-
struktionsgrammatikens mening, och grammatikalisering. Traugott menar att de två synsätten 
kan komplettera varandra (Traugott 2008:240) och hon är inte främmande för att det skulle 
kunna utformas en modell vari de två teorierna kunde samverka (Traugott 2008:242).    

 Oavsett vilket så vore det i och för sig intressant att få reda på hur en sådan här utveckling 
har kunnat gå till.   
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