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Sammandrag 

I en artikel i SAOB författad år 1933 beskrivs uttrycket i och för sig som en prepositionsfras med 
funktionen att framhålla hur någonting är beskaffat i sig självt. Vid sidan av i och för sig nämns 
variationsmöjligheterna i och för sig själv, i sig och i sig själv. Idag är i och för sig ett lexikaliserat satsadverb 
med koncessiv innebörd. En jämförelse mellan hur i och för sig används idag och hur uttrycket be-
skrivs i SAOB ger vid handen att uttrycket måste ha genomgått en grammatikalisering.  

Syftet med den här undersökningen är att beskriva hur grammatikaliseringen av i och för sig har 
gått till. Materialet för undersökningen är excerperat från Språkbankens korpusar, och utgörs av 
tidningstext från år 1820 till och med år 2013. Sammantaget består materialet av 1000 meningar 
med belägg på i och för sig, fördelat på 20-årsperioder, med hundra belägg från varje period.  

Undersökningen består av dels en syntaktisk, dels en semantisk analys. Den syntaktiska 
analysen utgörs huvudsakligen av en funktions- och positionsanalys. Därtill har jag studerat när 
varianten i och för sig själv försvann ur materialet samt kartlagt avvecklingen av förekomster av i och 
för sig efter negerande och fokuserande adverbial i satsens mittfält. Samtliga tre syntaktiska 
delanalyser syftar till att fastställa dels när i och för sig börjar användas på det moderna sättet, dels 
när den äldre varianten inte längre är gångbar. Den semantiska analysen går ut på att analysera hur 
den koncessiva betydelsen kan ha blivit en del av uttryckets semantik genom inferens från 
kontexten i meningar där uttryckets betydelse var vag eller polysem. Genom att resonera utifrån 
resultatet från den syntaktiska och den semantiska analysen besvarar jag sedan hur semantik och 
syntax verkar ha samspelat i processen.  

Resultatet visar att den moderna användningen av i och för sig började kunna användas vid sidan 
av den äldre omkring år 1920. Fram till omkring år 1970 kunde i och för sig användas dels med 
antingen entydigt äldre eller entydigt modern betydelse och funktion (entydigt äldre var vanligare i 
början av grammatikaliseringsprocessen och entydigt modern var vanligare mot slutet), dels i 
kontexter där både den äldre och den moderna tolkningen var möjliga. Ur syntaktiskt perspektiv 
innebär dessa tvetydiga användningar att inga formella hinder fanns för endera tolkningen. Ur ett 
semantiskt perspektiv innebär tolkningsmöjligheten att betydelsen var vag eller polysem. Den här 
typen av användningar som är syntaktiskt tvetydiga och semantiskt vaga/polysema var vanliga 
under 1940-, 50- och 60-talen. Yttrandet som helhet betyder ofta ungefär samma sak i dessa 
användningar, oavsett om i och för sig tolkas som äldre eller modernt. Således kan syntaktiska 
reanalyser och semantiska omtolkningar ske utan att det påverkar kommunikationen. Det är främst 
genom dessa användningar som grammatikaliseringen av i och för sig bedöms ha skett. 
 
Nyckelord: i och för sig, grammatikalisering, syntaktisk reanalys, semantisk omtolkning. 
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1 Inledning 

Den som läser den första delen i prosasamlingen En blå bok av August Strindberg kommer vid ett 
tillfälle att stöta på meningen: 

(1) Ju mindre en juvel liknar glasbiten, dess vackrare är han, icke bara för mig, utan i och för sig 
själv. (Strindberg 1907:357)  

För språkbrukare idag ter sig den här användningen av i och för sig på flera sätt märklig; i och för sig 
kan inte längre användas med samma betydelse, inte användas med samma adverbiella funktion 
och inte följas av själv. Snarare skulle vi kanske producera yttranden som det i (2). 

(2) Då kom min farsa, som i och för sig inte märkte något då han var minst lika berusad själv.  
(GP 2002) 

I Svenska Akademiens ordbok (hädanefter SAOB) tas uttrycket i och för sig (själv) upp i artikeln om 
prepositionen i från 1933 (SAOB, band 12, spalt I 30). Det anges där vara synonymt med uttrycket 
i sig (själv) och liksom detta fungera som ”attributiv eller attributivt-predikativ eller adverbiell 
bestämning”. De båda uttrycken ska alltså uppfattas bokstavligt och används för att framhålla hur 
någonting är beskaffat i sig självt, utan relation till och inte under påverkan av någonting annat. För 
i och för sig är detta inte längre en passande beskrivning, men för i sig (själv) känns definitionen än 
idag aktuell. Jämför meningen i (3a) nedan, som är hämtad från beskrivningen i SAOB, med 
meningen i (3b), som är hämtad från Göteborgsposten, GP, år 2013. 

(3) a. Redan i (och för) sig själv(t) är detta illa nog. (SAOB 1933) 

b. Mässlingen är i sig själv sällan en dödlig sjukdom, men kan leda till livshotande tillstånd 
som hjärnhinneinflammation och lunginflammation. (GP 2013) 

I Svenska Akademiens grammatik (hädanefter SAG) från 1999 tecknas en annan bild av i och för sig. 
Här beskrivs i och för sig som ett helt lexikaliserat uttryck (SAG 2:329) som används som sats-
adverbial för att framhålla att det finns en motsättning mellan två led eller som ett medel för talaren 
att visa sin inställning till utsagan (SAG 4:135, 108–109). Bland SAG:s exempel på användningar 
med i och för sig återfinns meningar som de i (4) nedan. 

(4) a. Den är i och för sig rymlig, men jag tycker inte om formen. (SAG 4:124) 

b. I och för sig, jag har ju lägenhet. (SAG 4:143) 

I Edgren 2018 gjorde jag en komparativ studie av i och för sig i två skeden av historien: början av 
1800-talet respektive 2000-talet, med syfte att beskriva hur den äldre och den moderna använd-
ningen av i och för sig skiljer sig åt, och vad det får för konsekvenser för hur de används. Resultatet 
visade att användningen i början av 1800-talet i huvudsak verkar stämma överens med den beskriv-
ning som ges i SAOB, trots att denna är författad hundra år senare. På motsvarande sätt, med viss 
reservation som jag återkommer till i avsnitt 3.3, överensstämmer 2000-talsmaterialet med beskriv-
ningen i SAG. 
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Undersökningens fokus låg på att beskriva vad konstruktionernas olikheter innebar i praktik-
en. Ett framträdande resultat var till exempel att i och för sig i 1800-talsmaterialet lika ofta uppträdde 
efter icke som före, medan i och för sig i 2000-talsmaterialet (i enlighet med nutida språkkänsla) aldrig 
stod efter inte (Edgren 2018:24). Detta är ett intressant resultat eftersom andra satsadverbial nor-
malt föregår negation i satsens mittfält, medan adverbial som uttrycker tid, sätt och rum etc. kan 
stå efter en negation om de uppträder i mittfältet (SAG 4:90–93). Resultatet tyder alltså på att i och 
för sig på 1800-talet inte, som idag, fungerade som satsadverbial, men däremot ofta – med den term 
jag fortsättningsvis kommer att använda – som innehållsadverbial. Denna skillnad rimmar också 
väl med uttryckets mer bokstavliga innebörd vid denna tid. 

Bilden som framträder vid jämförelsen av de två punkterna i utvecklingen är att konstruktion-
en måste ha genomgått en så kallad grammatikaliseringsprocess. Grammatikalisering talar man om 
när lexikala ord eller uttryck utvecklas till formord och bundna grammatiska morfem. I fallet med 
i och för sig har ett satsadverb uppstått ur en prepositionsfras. Processen förutsätter att den ursprung-
liga bokstavliga innebörden har bleknat; i och för sig har idag en mer abstrakt betydelse än vid förra 
sekelskiftets början. Det är också vanligt med fonetiska förenklingar vid grammatikalisering. Skriv-
ningar som till exempel i för sig och i ju för sig (skrivet både som ett ord och som flera) som numera 
inte är ovanliga i vissa sammanhang, exempelvis på webb-sajter som Flashback och Familjeliv, är 
ytterligare tecken på vad som har hänt. 

Vid någon tidpunkt i historien måste språkbrukare ha börjat tolka i och för sig med den betydelse 
uttrycket har idag. Likaså måste språkbrukare vid någon tidpunkt ha slutat att tolka i och för sig med 
den äldre betydelsen. Samtidigt är diakrona språkforskare eniga om att en språklig enhet inte kan 
gå från att betyda A till att betyda B, utan att vid någon tidpunkt ha betytt både A och B (Sweetser 
1990:9). 

Med dessa utgångspunkter kan man sätta upp en modell för utvecklingen av i och för sig som 
den i figur 1 nedan.  

Äldre i och för sig     Modernt i och för sig 
   t1  t2  

 
Figur 1. Modell över utvecklingen av i och för sig 

Med äldre i och för sig och med modernt i och för sig avser jag både uttryckets betydelse och dess 
syntaktiska funktion. I fallet med i och för sig är uttryckets betydelse och funktion förbundna med 
varandra, eftersom de betydelsekomponenter det moderna i och för sig uppbär idag (jag går närmare 
in på vilka dessa kan sägas vara i avsnitt 3.3) är sådana som uttrycks av satsadverbial. Således är att 
använda i och för sig med den moderna betydelsen att använda i och för sig som satsadverbial. Tid-
punkten då språkbrukare började tolka i och för sig med den moderna betydelsen och funktionen 
kallas i modellen för t1, och tidpunkten då de slutade tolka i och för sig med den äldre betydelsen och 
funktionen kallas för t2. 

Det finns vissa positioner i satsen där både det äldre och det moderna i och för sig kan uppträda, 
medan andra positioner bara är möjliga för endera varianten (se vidare avsnitt 4.1), och det finns 
även andra typer av formella kriterier som utesluter endera tolkningen. Det är inte lika okomplicerat 
att utifrån meningens semantik avgöra om det är äldre eller moderna i och för sig som åsyftas, eller 
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om man kan tänka sig båda. Därför har jag valt att försöka tidfästa t1 och t2 genom att syntaktiskt 
analysera ett diakront material bestående av meningar med belägg för i och för sig. I och med 
tidfästningen av t1 och t2 kan man ringa in tidsperioden då i och för sig verkar ha haft både den äldre 
och den moderna betydelsen. Det är under den perioden man kan undersöka hur de nya 
tolkningarna av uttryckets betydelse har uppstått. 

1.1 Syfte, frågeställningar och studiens upplägg 

Föreliggande undersökning syftar primärt till att beskriva grammatikaliseringen av uttrycket i och för 
sig. Jag utgår härvid ifrån följande frågeställningar. 

1. Hur har den syntaktiska utvecklingen av i och för sig sett ut? När verkar t1 och t2 ha infallit? 

2. Hur har den betydelse som i och för sig uppvisar idag utvecklats? 

3. Hur samspelar syntax och semantik i grammatikaliseringsprocessen? 

Frågorna 1 och 2 besvaras med hjälp av empiriska undersökningar, medan fråga 3 utreds på grund-
val av resultatet från dessa analyser. 

Undersökningen syftar också till att ge material till en diskussion om hur utvecklingen av i och 
för sig stämmer överens med olika beskrivningar av grammatikaliseringsprocesser i litteraturen.   

1.2 Uppsatsens disposition 

För att tydliggöra hur uppsatsens delar återknyter till varandra följer här en redogörelse för upp-
satsens disposition. 

Avsnitt 2 syftar till att etablera undersökningens relation till grammatikaliseringsfältet. I avsnitt 
2.2 redogör jag för relevanta aspekter av grammatikaliseringsteorin. I avsnitt 2.2 redogör jag sedan 
för en grammatikaliseringsstudie som denna undersökning är i hög grad inspirerad av, och som jag 
återkopplar till i uppsatsens senare avsnitt. I avsnitt 3 redogör jag för beskrivningen av i och för sig 
dels i SAOB (avsnitt 3.1), dels i SAG (avsnitt 3.2). I avsnitt 3.3 för jag ett resonemang kring vad 
som står om i och för sig i SAOB och SAG. Sammantaget utgör innehållet i avsnitt 3 utgångspunkter 
för undersökningen.   

Materialet för uppsatsen beskrivs i avsnitt 4, och därefter följer en metodbeskrivning i avsnitt 
5. I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet i den empiriska delen av undersökningen. I avsnitt 
6 presenteras undersökningens resultat och slutsatser. Resultatet för den syntaktiska analysen 
redovisas i avsnitt 6.1, och i avsnitt 6.2 redovisas resultatet för den semantiska analysen. I avsnitt 
6.3  besvarar jag den tredje frågeställningen, om hur syntax och semantik samspelar i processen, 
med utgångspunkt i resultatet av den empiriska undersökningen. Avsnitt 6.3 är således ett slags 
diskussion av resultatet, men eftersom resonemanget besvarar en frågeställning, och således är en 
del av resultatet, har jag valt att redovisa det i resultatavsnittet tillsammans med den empiriska 
undersökningen. 

I avsnitt 7 diskuterar jag hur grammatikaliseringen av i och för sig förhåller sig till några andra 
processer som ofta omnämns i litteraturen. På så sätt återknyter diskussionen dels till den teoretiska 
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bakgrunden, dels till det empiriska resultatet. Avslutningsvis sammanfattar kort undersökningen i 
avsnitt 8. 

2 Teori och tidigare forskning 

I avsnitt 2.1 nedan presenteras relevanta aspekter av undersökningens teoretiska ramverk: gramma-
tikalisering. Därefter redogör jag i avsnitt 2.2 för en studie av en grammatikaliseringsprocess som 
uppvisar likheter med utvecklingen av i och för sig och därför kan bidra till ökad förståelse för hur 
den senare kan ha gått till. Metoden i den här uppsatsen är också till stor del inspirerad av den 
undersökningen, vilket är ett ytterligare skäl till att jämföra de två. 

2.1 Teoretiskt ramverk: grammatikalisering 

Här redogör jag för vad grammatikalisering och grammatikaliseringsteori är, samt hur en 
grammatikaliseringsprocess kan se ut och fungera. Inledningsvis beskrivs grammatikaliseringsteori 
i avsnitt 2.1.1. De processer som tillsammans driver språkliga enheter mot allt högre grad av 
grammatikalisering beskrivs på lite olika sätt i grammatikaliseringslitteraturen. I avsnitt 2.1.2 redo-
gör jag för viktiga semantiska processer av relevans för grammatikaliseringen av just i och för sig, och 
i avsnitt 2.1.3 tar jag upp grammatikaliseringens syntaktiska sida. I avsnitt 2.1.4 nämner jag kort 
några yttre tecken på att en grammatikalisering har skett. Avslutningsvis kommenterar jag sam-
spelet mellan semantik och syntax i avsnitt 2.1.5. 

2.1.1 Vad är grammatikaliseringsteori? 

Grammatikaliseringsteori är inte en generell teori om språk eller språkutveckling, utan snarare ett fält 
vars mål är att förklara fenomenet grammatikalisering (Heine 2003:575). Grammatikalisering är en 
språklig förändringsprocess där en lexikal enhet successivt utvecklas till att bli ett mer och mer 
grammatiskt element, alternativt en process där ett redan grammatiskt element blir än mer gramma-
tiskt. Fenomenet är uppbyggt av flera olika typer av förändringsprocesser, vilka följer på varandra 
och orsakar varandra. Dessa processer var för sig är inte begränsade till just grammatikalisering, 
utan kan uppträda även i andra typer av språkliga förändringar. Tillsammans kan de emellertid 
orsaka grammatikalisering, och på så sätt kan man tala om grammatikalisering som en distinkt pro-
cess (Heine 2003:583–584). 

Ett ord eller en konstruktion som genomgår en grammatikaliseringsprocess förändras med 
avseende på både betydelse och funktion. Ett ofta angivet exempel på grammatikalisering är 
engelskans going to med bokstavlig betydelse (I’m going to the market) som utvecklades till en den 
futurala markören gonna (I’m gonna go to the market) (Traugott 2003:624).  

Att fenomenet grammatikalisering förekommer är forskare ense om, men det råder delade 
meningar om hur processen går till. En vattendelare inom fältet är till exempel frågan om hur 



 

 
 

8 

förändringarna drivs framåt. Funktionellt orienterade grammatikaliseringsforskare söker förklara 
fenomenet utifrån semantiska och pragmatiska teorier för hur språk förändras. Detta synsätt är 
dominerande inom fältet, och det är även det som vanligtvis, och även här, går under benämningen 
grammatikaliseringsteori (Rosenkvist 2006, avsnitt 4). Det finns emellertid även formellt orien-
terade forskare som istället menar att grammatikalisering är en följd av människans strävan efter 
syntaktisk förenkling och ekonomi i representationen (Bylin 2013:38).  

Även om funktionellt orienterade grammatikaliseringsforskare inte tror att drivkraften bakom 
grammatikalisering är syntaktisk till sin natur (Traugott 2003:635–642), menar många av dem att 
syntaktiska reanalyser samspelar med syntaktiska omtolkningar i processen. Grammatikaliserings-
forskningen behöver beakta både den pragmatiska och den morfo-syntaktiska miljön, eftersom 
lingvistiska enheter kräver specifika konstruktioner och kontexter för att kunna grammatikaliseras 
(Heine 2003:575). Utifrån detta synsätt ger Traugott följande definition av grammatikalisering, 
vilken är den som jag utgår ifrån i den här uppsatsen: 

The process whereby lexical material in highly constrained pragmatic and morphosyntactic contexts 
is assigned grammatical function, and once grammatical, is assigned increasingly grammatical, oper-
ator-like function. (Traugott 2003:645) 

Ett grundantagande inom grammatikaliseringsteorin är att den huvudsakliga drivkraften bakom 
grammatikalisering är strävan efter att kommunicera framgångsrikt (Heine 2003:578). När vi ska 
kommunicera mer abstrakta företeelser använder vi oss av uttryck för mer konkreta företeelser. På 
det här sättet menar man att ”lexical or less grammaticalized linguistic expressions are pressed into 
service for the expression of more grammaticalized functions” (Heine 2003:574). Fenomenet att 
det grammatikaliserade elementet tenderar att flyttas från mer konkreta över till mer abstrakta do-
mäner kallas för abstraction, här benämnt abstraktion (Heine m.fl. 1991:48). I det ovannämnda fallet 
med going to innebär abstraktion att den ursprungliga konkreta fysiska förflyttningen framåt börjat 
användas för att förmedla det mer abstrakta konceptet framtid, eftersom den fysiska förflyttningen 
framåt även innebär en förflyttning framåt i tiden. 

Grammatikaliseringsprocesser är i huvudsak enkelriktade. Utvecklingen går från lexikal eller 
mindre grammatisk till mer grammatisk, i allt mer stigande abstraktionsgrad. Ibland påtalas att man 
inte kan hävda att enkelriktning är en regel, eftersom man har kunnat observera förändringar som 
har gått i motsatt riktning. Jag går inte närmare in på detta resonemang här, men Heine argument-
erar på ett övertygande sätt för att de undantagsfall som påtalats är just undantagsfall, och menar 
att man trots undantagen kan tala om grammatikalisering som i allt väsentligt enkelriktad (Heine 
2003:582).  

2.1.2 Semantiska processer som är verksamma vid en grammatikalisering 

Det är oomtvistat bland historiskt orienterade språkforskare att semantiska förändringar inte sker 
abrupt utan gradvis (Tuggy 1993:278 f.), och att det alltid föreligger ett stadium av vaghet/polysemi.  

No historical shift of meaning can take place without an intervening stage of polysemy. If a word 
once meant A and now means B [...] there was a stage where the word meant both A and B... (Sweetser 
1990:9) 

Schematiskt kan förändringsprocessen illustreras som i figur 2 nedan (Rosenkvist 2006:64). 
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Figur 2. Modell över den semantiska förändringen i en grammatikalisering 

Något förenklat kan utvecklingen något även tecknas A > A/B > B. 
Att ett uttrycks betydelse börjar ges en ny tolkning betraktas inom grammatikaliseringsteorin 

som resultat av kognitiva processer (Bylin 2013:24). En sådan process som ofta nämns inom ramen 
för grammatikalisering är metonymisering. En metonymisk relation är ”någon form av association 
mellan två begrepp, till exempel del–helhet, enhet–attribut, orsak–verkan, klass–individ [...]” (Bylin 
2013:33). Metonymisering kan förklara hur vissa delar av ett begrepp överförs till ett annat i en 
grammatikaliseringsprocess, genom små gradvisa metonymiska förskjutningar från en användning 
till en annan. 

Enligt Traugott & Dasher (2002:29) är metonymi en av de vanligaste semantiska processerna 
verksam i en grammatikalisering. I deras metonymibegrepp är även inferenser inkluderade. Inferenser 
innebär att talare gör tolkningar av vad ett ord eller en konstruktion betyder utifrån kontexten och 
utifrån sin uppfattning av världen och den aktuella situationen. Betydelser som uppstår genom 
inferens kan med tiden bli konventionaliserade som en del av ordets betydelse (Bylin 2013:33). Ett 
exempel på en inferens som är vanlig i världens språk är att temporala ord med tiden tenderar att 
anta kausala betydelser, eftersom vi drar slutsatsen att någonting som händer efter eller samtidigt 
som någonting annat sker på grund av det. Exempel på detta i svenskan är de kausala subjunktion-
erna eftersom, enär och emedan samt ordet då som fortfarande kan inleda såväl temporala som kausala 
bisatser. 

När nya betydelser har blivit konventionaliserade som en del av ett ord eller uttryck inträder 
det i ett stadium av skiktning (jfr A/B ovan) vilket innebär att två (eller flera) betydelser är aktuella 
samtidigt (Bylin 2013:24). Ett ord eller uttryck som uppbär två betydelser, en äldre och en ny som 
har uppkommit genom till exempel inferens, kan något senare även börja användas i kontexter där 
den nya betydelsen är gångbar men inte den äldre. Troligen har den nya betydelsekomponenten 
konventionaliserats som en del av ordets betydelse långt innan detta händer, och i många använd-
ningar legat som en delbetydelse vid sidan av den ursprungliga, men det är först när den äldre 
tolkningen inte längre går att göra som man med säkerhet kan fastställa den nya betydelsen 
(Traugott & Dasher 2002:16–17).  

Ett vanligen observerat fenomen i en grammatikaliseringsprocess är att delar av källbetydelsen 
lever vidare i den utvecklade betydelsen eller användningen. Inom grammatikaliseringsteorin kallas 
detta fenomen antingen källdeterminering (eng. source determination) (Bybee et al. 1994:9) eller semantiskt 
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kvarhållande (eng. semantic retention) (Bybee et al. 1994:15). De två begreppen utgör varsin sida av 
samma mynt. Semantiskt kvarhållande innebär att det finns rester av källbetydelsen kvar i det 
grammatikaliserade elementet, medan källdeterminering fokuserar på att källbetydelsen påverkar 
det grammatikaliserade elementet genom hela processen. 

Ofta talar man om den semantiska utvecklingen i en grammatikaliseringsprocess som blekning 
(eng. semantic bleeching) (Heine 2003:579). Som benämningen antyder avses att det grammatikali-
serade elementets lexikala betydelse gradvis bleks allteftersom det grammatikaliseras. Det talas 
ibland om att de lingvistiska enheterna genom semantisk blekning förlorar sin semantiska kom-
plexitet och pragmatiska betydelse (Heine & Reh 1984:15). Antagandet att grammatikaliserade en-
heter nödvändigtvis försvagas semantiskt och pragmatiskt är något som Traugott (2003:633) 
vänder sig mot. Även om det sker en reduktion med avseende på det grammatikaliserade lexemets 
konkreta referens, behöver det inte förlora i semantisk och pragmatisk komplexitet. Snarare menar 
Traugott att grammatikalisering i själva verket kan leda till vad hon kallar pragmatisk förstärkning 
(pragmatic strengthening). Hon menar att även om vissa delar av ett lexems konkreta betydelse-
komponenter skalas av eller försvinner, kan andra abstrakta komponenter träda fram eller för-
stärkas och nya pragmatiska betydelser tillkomma. 

Traugott urskiljer tre typer av tendenser för semantisk och pragmatisk förstärkning, varav en 
är särskilt relevant: subjektifikation (subjectification). Subjektifikation definieras som ”the development 
of a grammatically identifiable expression of speaker belief or speaker attitude to what is said” 
(Traugott 1995:32). De nya polysema ord och uttryck som uppträder genom subjectification är 
alltså sådana som framhäver talarens eget perspektiv, och de är ofta mer abstrakta än sina före-
gångare (Traugott 2003:634). 

2.1.3 Grammatikaliseringens syntaktiska sida 

Ett uttryck som genomgår en grammatikaliseringsprocess förändras med avseende på både sin be-
tydelse och sin syntaktiska funktion. En omtolkning av en språklig enhets syntaktiska funktion 
kallas reanalys. För att en reanalys ska kunna ske krävs att en delmängd av förekomsterna av ett visst 
ord eller uttryck är mottagliga för fler än en syntaktisk analys. Mer konkret innebär detta att vissa 
kontexter kan göra att en språklig enhet som vanligtvis analyseras på ett sätt även kan ges en annan 
analys. Till exempel meningen i (5) nedan analyseras antingen som i (5a) eller som i (5b) (jfr. 
Rosenkvist 2006:66). 

(5) a. [Visiting relatives]subject can be dangerous. 

b. [Visiting [relativesobject]]subject can be dangerous. 

Vilken analys man sluter sig till i (5) får ganska stora konsekvenser för satsens betydelse. En reanalys 
skulle troligen inte ske i en sådan kontext, eftersom det skulle vara tydligt av kontexten vilken analys 
som åsyftas. Så är emellertid inte alltid fallet. Rosenkvist och Skärlund exemplifierar med sekvensen 
i (6) hur en reanalys inte behöver få några konsekvenser för betydelsen:  
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(6) flygplan av typ Curtiss C46 

analys 1: [PF av [NF typ Curtiss C46]] 

analys 2: [PF av typ [NF Curtiss C46]] 

I kontexter som i (6), där typ står oböjt, saknas tydliga tecken på att typ är ett substantiv, vilket 
öppnar upp möjligheten för att analysera det som en del av prepositionen (2011:13). En redogörelse 
för hela grammatikaliseringen av typ ges i avsnitt 2.2. 

En reanalys av ett ord eller en konstruktions funktion kan leda till att en lexikal enhet med en 
konkret betydelse börjar användas för att uttrycka mer abstrakta, grammatiska funktioner i nya 
kontexter. Detta kallas för extension (Heine 2003:583).  När den lexikala enheten väl har börjat 
användas för att uttrycka grammatiska funktioner kan det genomgå dekategorisering (eng. 
decategorialization). Dekategorisering är en process genom vilken den lexikala enheten förlorar vissa 
morfosyntaktiska egenskaper. Det kan till exempel handla om att den inte längre kan betraktas som 
ett självständigt ord utan har blivit till ett affix, att den inte längre kan böjas, eller att den måste 
användas tillsammans med vissa anslutande ord (Heine 2003:583). 

Det har tidigare ofta hävdats, av bland andra Lehmann (1995:128), att grammatikalisering leder 
till att orden eller konstruktionerna som grammatikaliseras får mindre syntaktisk räckvidd. Detta har 
emellertid ifrågasatts, eftersom vissa dokumenterade fall av grammatikalisering tvärtom har visat 
att det grammatikaliserade ledet får utökad syntaktisk räckvidd (Rosenkvist 2003:238). 

2.1.4 Yttre tecken på grammatikalisering 

När en lexikal enhet blir mer grammatisk följer att den blir mer generell på så sätt att den kan 
användas i flera olika kontexter, vilket ofta leder till att den blir mer frekvent i språket. Detta i 
kombination med att den, på grund av sin nyfunna status som förmedlare av funktioner snarare än 
betydelse, ofta blir ett obetonat led i satsen, leder till att grammatikaliserade enheter ofta genomgår 
fonologisk reduktion, till exempel going to > gonna (Bybee m. fl. 1994:6). 

2.1.5 Samspelet mellan semantiska och syntaktiska processer 

Stadiet A/B i den schematiska bilden A > A/B > B som presenterades i 2.1.2 ovan innebär ur 
semantisk synvinkel ett stadium av vaghet eller polysemi, och för syntaxen ett stadium av ambigui-
tet (Rosenkvist och Skärlund 2011:21).  

I Rosenkvist 2006 föreslås en modell för hur samspelet mellan semantiskt vaga eller polysema 
strukturer å ena sidan och syntaktiskt ambiga strukturer å den andra fungerar i en 
grammatikalisering. Modellen utgår ifrån en undersökning av hur bara utvecklas från att vara ett 
adjektiv med betydelsen ’bar’, till att bli en subjunktion som uttrycker önskan. Enligt modellen är 
grammatikalisering uppbyggd av dels syntaktiska reanalyser som inte påverkar semantiken, dels 
semantiska omtolkningar som inte påverkar syntaxen. De syntaktiska reanalyserna utlöses av 
syntaktiskt ambiga strukturer, och de semantiska omtolkningarna utlöses av semantisk vaghet. 
Vilken typ av process som blir startskottet för grammatikaliseringen kan vara olika från fall till fall, 
och därför menar Rosenkvist att det är viktigt att förutsättningslöst undersöka såväl semantiska 
som syntaktiska aspekter av utvecklingen. Han väljer alltså att inte sluta sig till antingen den 
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funktionellt eller den formellt orienterade grammatikaliseringsforskningens ståndpunkt att 
drivkraften bakom grammatikalisering har semantisk respektive syntaktisk grund. En utförligare 
beskrivning av hur Rosenkvist menar att det här samspelet utspelar sig ges i avsnitt 2.2 nedan. 

Min ambition i den här undersökningen har varit att undersöka såväl den syntaktiska som den 
semantiska utvecklingen av i och för sig, men till skillnad från Rosenkvist ansluter jag mig till 
grammatikaliseringsteorins utgångspunkt att drivkraften för utvecklingen är semantisk till sin natur. 
Anledningen till det är att jag genom umgänge med materialet har fått starka indikationer på att de 
semantiska processerna har varit drivande i grammatikaliseringen av i och för sig. Detta menar jag 
dock inte utesluter att jag kan testa om Rosenkvists modell verkar gälla även för 
grammatikaliseringen av i och för sig, eftersom jag trots allt studerar såväl den syntaktiska som den 
semantiska utvecklingen. 

2.2 Ett konkret exempel: grammatikaliseringen av typ 

I en artikel från år 2011 redogör Rosenkvist och Skärlund för hur typ har utvecklats från substantiv 
till diskursmarkör under modern tid. De argumenterar för att utvecklingen av typ är ett fall av 
grammatikalisering som följer det mönster som föreslås i Rosenkvist 2006. 

Grammatikaliseringsforskningen har ibland fått kritik för att inte vara tillförlitlig, eftersom man 
har försökt undersöka grammatikaliseringsprocesser som utspelade sig för mycket längesedan. Dels 
är de skriftliga källorna inte tillräckligt omfattande, dels kan man inte vara säker på att 
förändringarna som sker inte har andra förklaringar, till exempel att de är resultat av influenser från 
andra språk. Av dessa skäl är undersökningen av typ ett viktigt bidrag för att kasta ljus på hur en 
grammatikaliseringsprocess kan se ut, eftersom den sker helt och hållet i modern tid och finns väl 
belagd i skriftliga källor (Rosenkvist & Skärlund 2011:22).  

Rosenkvist och Skärlund undersöker förekomster av typ i korpusarna Äldre svenska romaner 
(1838–1940), ORDAT (1923–1958), Press 65 (1965), Press 76 (1976), DN 1997, vilka finns 
tillgängliga på Språkbankens hemsida, och PressText: DN 1998 och PressText: DN 2009 som finns 
tillgängliga på hemsidan för PressText.  

De utför en syntaktisk analys av materialet, där de noterar för olika varianter av typ deras 
ordklasstillhörighet och funktion i satsen. De olika varianterna de identifierar sammanställs i en 
tabell som jag återger nedan. 
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Tabell 1. Uppställning av typ-konstruktioner i de undersökta korpusarna, hämtad från Rosenkvist och Skär-
lund (2011:10) 

Variant Konstruktion Ordklass Funktion Exempel 

typ 1 en X typ substantiv huvudord i NF en präktig typ 
typ 2 av X typ substantiv huvudord i NF däck av ny typ 
typ 3a av typ X substantiv huvudord i rektion till av däck av typ 14b 
typ 3b av typ X del av preposition preposition däck av typ 14b 
typ 4a typ X preposition preposition däck typ Kumho 
typ 4b typ X adverb adverbial typ igår 
typ 5 typ adverb/diskurspartikel adverbial/partikel igår, typ 

I det nutida materialet (DN 1998 och 2009) finns alla varianter representerade, men fram till år 
1930 finner Rosenkvist och Skärlund endast belägg för typ 1 och 2. Typ 1 är genomgående den 
klart vanligaste varianten. Även typ 2 är vanlig genom hela materialet, om än lite mindre frekvent i 
nutid. Typ 3 dyker upp för första gången i ORDAT, når högst frekvens i Press 65, och är numera 
i stort sett borta. De första förekomsterna av typ 4 återfinns också förekommer i ORDAT. Den 
förekommer bara några gånger i ORDAT och Press 65, men blir därefter vanligare, och utgör i det 
nutida materialet 23 % av alla förekomster av typ. Först i DN 1998 dyker typ 5 upp (2011:11).  

Likt många substantiv kan typ användas i rektioner till prepositioner. Typ 3a, där typ till skillnad 
från typ 2 står före substantivet, dyker upp först i ORDAT-korpusen i användningar som flygplan 
av typ Curtiss C46. Möjligen skulle det kunna ha varit i just sådana militära sammanhang som typ 3 
har uppstått. Militära nyheter torde ha varit vanliga i svensk medierapportering under den här tiden, 
och det vore inte konstigt om detta satte sina spår i språket (2011:13).  

När typ står oböjt i konstruktioner som av typ X saknas tydliga tecken på att typ är ett substantiv. 
Då öppnas möjligheterna för att istället analysera typ som del av prepositionen. En sådan reanalys 
av ordets syntaktiska funktion påverkar inte semantiken. På så sätt menar Rosenkvist och Skärlund 
att typ 3b uppstod. 

Rosenkvist sätter upp följande lista över olika varianter av typ 4 som de hittar i sitt material.  

(7) a. uppdrag typ hemvärnet 

b. Jag har medvetet gått in för att inte göra en nyckelroman, typ Tikkanens uppgörelser. 

c. Det var för typ två år sedan.  

d. Just nu har jag typ inga pengar.  

Även typ 4a tycks ha uppstått inom det militära, troligen genom att av i typ 3b helt enkelt faller 
bort. I vissa fall är det tydligt att typ 4 är en preposition, som i (7a–b) ovan. I andra fall, som i (7c–
d), finns det inget nominalt led som är knutet till typ. Då kan typ inte analyseras som en preposition, 
utan bör istället betraktas som ett adverbial. 

Typ 2 till och med typ 4a har ungefär betydelsen ’sort/slag’, men i vissa användningar verkar 
denna betydelse snarare närma sig betydelsen ’till exempel’, som i (7b) ovan. När typ börjar fungera 
som adverbial börjar det kunna användas med en betydelse som snarare motsvarar ’ungefär’, som 
i (7c), en betydelse som inte ligger långt ifrån ’till exempel’. Rosenkvist och Skärlund hänvisar till 
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forskning på ungdomsspråk av bland andra Kotsinas (2004) som menar att typ och ungefär kan 
användas för att markera att en del av ett yttrande eller hela yttrandet inte ska tolkas bokstavligt. 
Denna betydelse kan i sin tur i vissa kontexter ligga nära betydelsen ’liksom’. 

När typ väl börjat kunna betraktas som ett adverbial med betydelsen ’ungefär’ eller ’liksom’ kan 
det börja användas som fritt adverbial i slutet av en fras eller sats, som i (8) nedan. 

(8) a. Vi multikultade järnet, typ. 

b. Benke-fan sedan 25 år, typ. 

Dessa talspråkliga markörer kan analyseras som diskurspartiklar, i och med deras funktion som 
samtalsreglerande element. De kan även tas bort utan att bärande delar av det semantiska innehållet 
går förlorat eller att yttrandet blir ogrammatiskt, vilket även det anges vara ett kriterium för att 
klassificera något som en diskurspartikel (2011:21).  

För att illustrera hur semantiska omtolkningar och syntaktiska reanalyser har samverkat i 
grammatikaliseringsprocessen sätter Rosenkvist och Skärlund upp följande tabell.  

Tabell 2. Samspelet mellan syntax och semantik i grammatikaliseringen av typ (Rosenkvist och Skärlund 
2011:21) 

Konstruktion Utvecklingssteg Syntaktisk ambiguitet Semantisk vaghet 
typ 3a av typ (’sort’/’slag) + – 
typ 3b, typ 4a prepositionellt typ 

(’sort’/’slag’/’ungefär’) 
– + 

typ 4b typ (’ungefär’/’liksom’) + – 
typ 5 diskursmarkören typ 

(’liksom’) 
– – 

Syntaktisk ambiguitet kan utlösa syntaktiska reanalyser, och semantisk vaghet kan utlösa semantiska 
omtolkningar. Typ 3a har en ambig syntaktisk struktur, eftersom typ kan analyseras antingen som 
ett substantiv eller som en del av prepositionen av. Oavsett vilken analys man gör är betydelsen 
’slag’/’sort’ emellertid densamma. För typ 3b och typ 4a gäller det omvända förhållandet. Betydel-
sen är vag, och placerar sig någonstans på en glidande skala mellan betydelserna ’sort’/’slag’, ’till 
exempel’ och ’ungefär’, men syntaktiskt är de entydigt prepositionella. Typ 4b har betydelsen 
’ungefär’/’liksom’ är inte syntaktiskt entydig. Efter att ha analyserat typ i 4b som ett adverb öppnas 
möjligheten att använda i slutet på en fras eller sats som en diskursmarkör. I den användningen är 
typ varken syntaktiskt tvetydig eller semantiskt vag. 

Grammatikaliseringen av typ uppvisar alltså samma mönster som grammatikaliseringen av bara, 
nämligen att syntaktiska reanalyser som inte påverkar semantiken samspelar med semantiska 
omtolkningar som inte påverkar den syntaktiska analysen. Detta innebär ett stöd till Rosenkvists 
modell. För att modellen ska kunna utvärderas vidare, skriver Rosenkvist och Skärlund, krävs att 
fler grammatikaliseringsstudier utförs som beaktar såväl syntaktisk som semantisk förändring 
(2011:22). 
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3 Utgångspunkter för analysen 

Som framgått i det föregående har uttrycket i och för sig under 1900-talet ändrat både betydelse och 
grammatiska egenskaper. Som utgångspunkt för analysen av själva förändringsprocessen ska jag i 
detta kapitel försöka beskriva uttryckets status i dessa avseenden före förändringen och idag. När 
det gäller det förra utgår jag ifrån redogörelsen i SAOB från 1933, när det gäller det senare tar jag 
avstamp i SAG:s beskrivning från 1999. Dessa beskrivningar, som är författade med nästan 70 års 
mellanrum, skiljer sig åt både vad gäller fokus och omfattning. SAOB:s definition av konstruk-
tionen är kortfattad och fokuserar huvudsakligen på dess semantik. Beskrivningen i SAG är huvud-
sakligen grammatisk, och något mer omfattande, men av förklarliga skäl spridd i olika delar av 
verket och därför något mindre enhetlig och tydlig. 

Nedan tar jag först upp redogörelserna av i och för sig i SAOB och SAG i avsnitt 3.1 respektive 
3.2. I avsnitt 3.3 kompletterar jag med egna synpunkter rörande uttryckets moderna användning. I 
avsnitt 3.4 sammanfattar jag mina utgångspunkter. 

3.1 Beskrivningen i SAOB 

SAOB tar upp i och för sig i artikeln i, i band 12 som utgavs år 1933. Som en möjlig variant till i och 
för sig nämns i och för sig själv, om än med kommentaren att den numera är mindre bruklig. Vid sidan 
av i och för sig (själv) nämns även de kortare varianterna i sig och i sig själv, vilka ges samma definition 
som i och för sig (själv), och således får betraktas som synonyma med detta uttryck. Uttrycken an-
vänds, enligt SAOB, för att framhålla hur någonting är beskaffat utan relation till någonting annat. 
De kan stundom närma sig betydelsen ’ursprungligen’ eller ’egentligen’, en betydelse som kan 
exemplifieras med meningen i (9) nedan. 

(9) Han är ingen dålig människa i sig själv. 

Kort, och mot slutet av beskrivningen, nämns att uttrycket ibland även kan användas ” utan djupare 
innebörd, blott för att bilda inledningen till en reservation o. d.”. Meningen i (10) ges som exempel 
på detta bruk. 

(10) I och för sig kan detta nog vara riktigt, men (osv.). 

Vad den syntaktiska funktionen beträffar anger SAOB att i och för sig (själv) och i sig (själv) används 
som attributiv, attributivt predikativ och adverbiell bestämning. Exakt vad som avses med ”attri-
butivt predikativa” bestämningar är för mig oklart och demonstreras inte i artikeln. I min analys 
utgår jag ifrån att det äldre i och för sig antingen är attributivt eller adverbiellt. Som attribut fungerar 
uttrycket i och för sig (själv) som en direkt bestämning till ett substantiviskt huvudord i en nominalfras 
som i (11a); det adverbiella uttrycket i och för sig (själv) kan både vara ett primärt satsled, som i (11b) 
och en bestämning till ett adjektiv eller particip, som i (11c). (Se vidare avsnitt 5.1.1 om den syn-
taktiska analysen.) 
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(11) a. En smuggling i och för sig är ingenting märkvärdigt, men här egde det förhållande rum, att 
tullbåten, som jagade smugglarebåten, befann sig blott på en kabellängds afstånd från den 
förstnämnde, då den tornade på ett stenref [...]. (1860–1879) 

b. Könsdriften är ingen omoralisk drift och dess sunda tillfredsställande är i och för sig på intet 
sätt ”orent” eller osunt. (1920–1939) 

c. Sådana smädelser förtjena i och för sig sjelft betraktade intet annat afseende än det djupaste 
förakt […]. (1820–1839) 

3.2 Beskrivningen i SAG 

I och för sig tas upp i två volymer av SAG, dels volym 2 som redogör för ord från ett ordklass-
perspektiv, dels volym 4 som behandlar satsers och meningars syntax. 

I volym 2 klassas i och för sig som ett lexikaliserat adverb (SAG 2:329) och sorteras in i under-
kategorin relationella adverb. De relationella adverben har det gemensamt att de beskriver en aktion 
eller företeelse i relation till någonting annat; denna relation kan vidare vara komparativ, ordinativ, 
perspektiv, fokuserande eller korrelativ (SAG 2:666). I och för sig nämns som ett exempel på den 
sistnämnda underkategorin: korrelativa adverb. Korrelativa adverb används i samordningar för att 
framhäva olika slags relationer mellan första och andra ledet. I och för sig tillhör den typ av korrelativa 
adverb som i en samordning tenderar att korrespondera med den adversativa konjunktionen men. 
(SAG 2:678 f.). 

I den fjärde volymen av SAG behandlas i och för sig i två olika kapitel: Satsadverbial respektive 
Samordning. I kapitlet om satsadverbial nämns i och för sig framför allt i redogörelsen för de kon-
junktionella satsadverbialen, men även som exempel på modala satsadverbial. Konjunktionella kallas 
de satsadverbial som anger en logisk relation mellan den egna satsen och det övriga textsamman-
hanget. I och för sig används företrädesvis som ett adversativt konjunktionellt satsadverbial. Som sådant 
uttrycker det att satsens innehåll på något sätt står i motsättning till något som framhålls i ett annat 
led. Detta utvecklas i kapitlet Samordning. Där framhålls att de korrelativa adverben i adversativa 
samordningar – förutom i och för sig till exempel visserligen och för all del – ofta framhäver att det 
första ledet är av mindre informationsstrukturell vikt än det nästkommande (SAG 4:931), se till 
exempel (12a–c). 

(12) a. Efter att i och för sig ha gjort vissa misstag men ändå tagit hem stora vinster drog han sig 
plötsligt tillbaka från affärerna. (SAG 4:940)  

b. Visserligen är Peter humanist, men hans mor är (i gengäld) matematiker och det kanske 
förklarar saken. (SAG 4:931) 

c. Det går för all del rätt bra, men vissa saker kan vi nog förbättra (SAG 4:135). 

Den inherenta svaga motstridigheten hos den här typen av satsadverbial innebär att de även kan 
användas för att signalera att en ny fas i textförloppet inleds (SAG 4:142 f.). Uttrycket placeras då 
ofta som initialt annex, och kan användas utan korresponderande men. Det kan i dessa fall signalera 
att det sagda avviker något från huvudframställningen. SAG exemplifierar detta bruk (som de anger 
främst höra hemma i ungdomsspråk!) med meningarna i (13a–b) nedan. 
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(13) a. I och för sig, jag trivs där. (SAG 4:143) 

b. I och för sig, jag har ju lägenhet (SAG 4:143) 

I och för sig nämns även en gång i avsnittet om de modala satsadverbialen. Med modala satsadverbial 
kan talaren kommentera och ange sin egen inställning till utsagan, till exempel hur talaren värderar 
eller bedömer sanningshalten i det som sägs (SAG 4:95). Utifrån vilken grundbetydelse det modala 
satsadverbialet uttrycker delas de vidare in i olika undergrupper. I och för sig anges som exempel på 
modala satsadverbial som anger hänvisning och används för att ”hänvisa till en viss synvinkel eller 
ett speciellt betraktelsesätt som måste accepteras för att satsen skall vara sann” (SAG 4:109). Vid 
sidan av i och för sig nämns här ord och uttryck som egentligen, i vilket fall som helst, i princip, på sätt och 
vis, formellt sett, över huvud taget, av vilka flera också är prepositionsfraser i grunden som nu används 
som lexikaliserade adverb.  

SAG beskriver gruppen modala satsadverbial som anger hänvisning som nära förbunden med 
sådana sättsadverbial som anger avseende. Adverbial som anger avseende har en funktion som 
påminner om nominalfrasens restriktiva deskriptiva led, vilket innebär att de uttrycker 
omständigheter eller aspekter som är mer eller mindre viktiga för att yttrandet ska förstås på rätt 
sätt (SAG 3:152). Detta kan exemplifieras med meningen i (14) nedan som innehåller 
avseendeadverbialet formellt sett.  

(14) Britta har inte formellt sett något mandat att bestämma i den här frågan.  

Meningen säger inte någonting om hur det förhåller sig i realiteten med Brittas makt att påverka 
beslutet, utan bara att hon formellt sett inte har det mandatet. Ofta innebär användandet av ett 
sådant adverbial att propositionen i något annat avseende inte gäller, vilket kan vara underförstått 
eller uttalat (SAG 3:552). Om Britta till exempel länge har varit ordförande i en förening, men 
nyligen avgått, och någon annan har tagit platsen som ordförande, skulle föregående exempel 
kunna innebära just att hon i realiteten fortfarande har mycket bestämmandemakt, om än in-
officiellt. Den här typen av adverbial har egenskapen att de kan placeras både före och efter inte i 
satsens mittfält (SAG 3:553). Enligt SAG hör valet av placering troligen ihop med om det är det 
negerande adverbialet eller avseendeadverbialet som har störst räckvidd (även om de påpekar att 
skillnaden i realiteten ofta är liten). Meningarna i (15) exemplifierar hur talaren kan variera att 
placera avseendeadverbialet före och efter negationen, och vad det får för effekter för satsens be-
tydelse. 

(15) a. Ungdomar under 20 år kan få tag i sprit och vin fastän de formellt inte får handla på 
systemet. (S) 

b. Jackson är visserligen inte formellt kandidat ännu, men alla väntar sig att han avser att kandi-
dera […] (S) 

Eftersom SAG menar att de modala satsadverbialen som anger hänvisning är nära förbundna med 
avseendeadverbialen ligger det nära till hands att tänka att detta förhållande kan ha spelat roll för 
konstruktionens utveckling.  
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3.3 Vad betyder i och för sig, egentligen? 

Inför den fortsatta analysen finns det anledning att när det gäller beskrivningen i SAOB ta fasta på 
att den äldre betydelsen hos i och för sig tycks ha varit fullt levande och den dominerande när det 
aktuella bandet kom ut 1933. Samtidigt är det också intressant att man påpekar att uttrycket ibland 
används ”utan djupare innebörd”, till exempel för att markera en reservation. Beskrivningen tyder 
på att i och för sig även kunde användas med, åtminstone något som liknar, sin moderna betydelse 
vid den aktuella tidpunkten. Den mening man exemplifierar med, se (10) ovan, är dessutom syn-
taktiskt tvetydig, det vill säga låter sig förenas med en analys av i och för sig som såväl satsadverbial 
som innehållsadverbial. 

Beskrivningen av den nya betydelsen i SAOB är emellertid ganska vag (”utan djupare 
innebörd”), men man lyfter fram reservation som en pragmatisk funktion. Man kan även jämföra 
med ordböckernas beskrivning av visserligen som förefaller vara det närmaste man kan komma en 
synonym till i och för sig (se Edgren 2018:19). I Svensk ordbok (2009) beskrivs visserligen med orden 
”det måste medges att det är sant att”, och SAOB (2017, band 37,spalt V 1429) anger att visserligen 
(i den enda nu levande användningen) är ett uttryck för medgivande eller eftergift. Det anges också 
att ordet i synnerhet används för att kontrastera ett led eller en sats med följande. I stort kan 
beskrivningen passa bra även på i och för sig. 

Tar man fasta på betydelseangivelserna för visserligen i Svensk ordbok och SAOB förefaller 
koncessiv (medgivande) vara en rimlig sammanfattning, och jag menar att den är lika rimlig för i 
och för sig. I SAG beskrivs emellertid inte i och för sig som koncessivt. När dess modalitet tas upp sägs 
uttrycket ”hänvisa till en viss synvinkel eller ett speciellt betraktelsesätt som måste accepteras för 
att satsen skall vara sann” (SAG 4:109). Den beskrivningen förefaller dock mera adekvat för det 
ursprungliga i och för sig (själv) än för det moderna, eftersom det är just avgränsningen till ’saken i 
sig’ i den äldre varianten som förefaller ha förbleknat under grammatikaliseringens gång. I stället 
tycks det i princip alltid gå att tolka in en viss grad av medgivande i den moderna varianten. 

I SAG framhålls framför allt ett adversativt drag hos i och för sig; detta och några andra liknande 
adverbial, bland andra visserligen, används gärna i adversativa samordningar för att signalera att ett 
led är mindre viktigt i sammanhanget än ett annat, som till exempel i (12a) ovan. Man kan emellertid 
fråga sig huruvida det adversativa verkligen är ett inherent drag hos i och för sig och visserligen. 

Det är nu ingenting som hindrar att ett adverbiellt uttryck är både koncessivt och adversativt, 
eftersom det inte ligger någon motsättning i att medge ett sakförhållande och sätta det i kontrast 
till något annat. Det ena beteckningen är modal, den andra en etikett för uttryckets konjunktionella 
karaktär. Intressant nog beskriver SAG (2:647) i ett sammanhang adverben ändå, dock, emellertid, 
likväl som just ”adversativa/koncessiva”. Det är, menar jag, motiverat med hänsyn till att dessa ord 
kan användas utan andra adversativa markörer för att kontrastera två utsagor, samtidigt som de 
också kan uppträda tillsammans med till exempel men, se (16a–b) och (17a–b). 

(16) a. Sara är bara 15 år. Ändå har hon hunnit besöka alla världsdelar. 

b. Sara är bara 15 år. Men hon har ändå hunnit besöka alla världsdelar. 

(17) a. Sara är bara 15 år. Det är emellertid inget hinder för att ingå i OS-truppen. 

b. Sara är bara 15 år. Men något hinder för att ingå i OS-truppen är detta emellertid inte. 
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När det gäller adverben ändå och likväl tycks de lika naturligt förekomma både med och utan men; 
emellertid och dock kombineras mera sällan med men. Det kan tolkas så att hos ändå och likväl är de 
koncessiva och adversativa dragen ungefär lika starka, medan det adversativa draget är dominant 
hos emellertid och dock. 

Adverbiella uttryck som i och för sig och visserligen kan inte på samma sätt som ändå, dock, 
emellertid, likväl användas för att kontrastera mot en tidigare sats. Om man byter emellertid i till 
exempel (17a) mot i och för sig eller visserligen uppnås ingen kontrast mot det föregående. I stället 
förutsätts yttrandet då fortsätta efter ett men, se (18a). Det går att sätta i och för sig i den andra av två 
kontrasterande satser, men det förutsätter som regel att kontrasten på något sätt explicitgörs, till 
exempel med men, se (18b). 

(18) a. Sara är bara 15 år. Det är i och för sig/visserligen inget hinder för att ingå i OS-truppen, men … 

b. Sara har inte varit utanför Europa. Men hon är i och för sig bara 15 år. 

Min slutsats av detta är att i och för sig sannolikt inte är adversativt i sig självt. Däremot förekommer 
uttrycket ofta (dock inte alltid) i adversativa kontexter tillsammans med men eller andra adversativa 
markörer som medan, tvärtom, å andra sidan etc. Detta är inte ointressant, eftersom det visar att i och 
för sig (fortfarande) implicerar att det kan finnas en annan sida av saken. 

3.4 Sammanfattning 

I och för sig var tidigare en prepositionsfras med bokstavlig betydelse som användes som attribut 
eller innehållsadverbial, se (19a–b) nedan. 

(19) a. Axel var visserligen öfver den ålder, då julgranen i och för sig sjelf roar; men der barn icke 
finnas, bör ändå Jesusbarnet vara närvarande, tänkte majorskan […] (Post- och Inrikes 
Tidningar, år 1859) 

b. Då likväl arsenik såväl i och för sig som i hvarje annan form är ett starkt gift, bör man vid 
dess handhafvande iakttaga den största försigtighet. (Blekingeposten, år 1884) 

Idag är i och för sig ett lexikaliserat satsadverb med koncessiv innebörd som entydigt används som 
satsadverbial, se (20) nedan. 

(20) a. Sedan kan det ju i och för sig vara så att man inte frågar efter sådant som inte finns, säger 
Eleonor Nordenstam. (GP, år 2010) 

b. I och för sig, jag minns ett ljust tillfälle, på lektion med en lärare i en alldeles särskild, fri-
görande metodik, att denna utbrast i följande meningar: Va?! (GP, år 2009) 
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4 Material 

Undersökningens material består till största delen av meningar som excerperats ur Språkbankens 
tidningstextkorpusar, med viss komplettering på Litteraturbanken, genom sökning på frasen ”i och 
för sig” i Språkbankens konkordansverktyg Korp (Borin m.fl. 2012). Materialet sträcker sig tids-
mässigt från år 1820 till år 2013 och är uppdelat på nio 20-årsperioder samt en sista period om 
fjorton år, 2000–2013, vilket är så långt som Språkbankens tidningskorpusar för närvarande 
sträcker sig.1 För varje period excerperades 100 exempel, vilket innebär att materialet omfattar totalt 
1 000 meningar. Från perioden 1940–1959 fanns inte tillräckligt mycket tidningstext att tillgå, vilket 
innebär att den perioden även täcks av meningar ur skönlitterärt material från Litteraturbanken. 

I den mån det varit möjligt har jag försökt skapa ett så geografiskt varierat material som möjligt, 
men från vissa delar av historien har det endast funnits material från någon eller några delar av 
landet. De tidningskorpusar materialet är hämtat från är Stockholmsposten, Post- och Inrikes Tid-
ningar, Aftonbladet, Blekingeposten, Dalpilen, Folkets röst, Jönköpingsbladet, Tidning för 
Wenersborgs stad och län, Faluposten, Gotlands tidning, Kalmar, Göteborgs weckoblad, Lindes-
bergs allehanda, Norra Skåne, Wernamo tidning, Östergötlands veckoblad, Östgötaposten, 
Biblioteksbladet, Diverse tidningar, Folkbiblioteksbladet, Rösträtt för kvinnor, Svensk Tidskrift, 
Tiden, ORDAT: Svenska dagbladets årsbok 1923–1958, Press 65, Press 76, DN och GP. I bilaga 
1 återges samtliga korpusar som materialet är hämtat ifrån, vilka årtal de sträcker sig mellan och 
hur många tecken de innehåller.  

En stor del av materialet från 1800-talet är hämtat från korpusar som ingår i den större korpus-
samlingen Kubhist. Texterna i Kubhist är OCR-skannade, vilket innebär att de har skannats in som 
bilder och konverterats till tecken. Detta har som följd att en stor del av tecknen har skannats in 
fel. I vissa fall går orden inte att uttyda alls. I mitt material har jag emellertid inte tagit med meningar 
som av denna anledning inte går att bedöma. I de meningar som är inkluderade i materialet är det 
tydligt vilken felinläsning som har gjorts, och de har enkelt kunnat korrigeras. Sökningarna i de 
OCR-skannade texterna kunde även ibland ge flera grafiska meningar per exempel. I de fallen har 
jag endast analyserat den mening som innehåller i och för sig.  

Gränsen bakåt i tiden vid år 1820 motiveras med hänvisning till materialets tillförlitlighet och 
omfattning. Kvaliteten på Kubhist-materialet blir med tiden bättre, och jag gjorde bedömningen 
att det var först omkring år 1820-talet som den var tillräckligt god för att det skulle vara tillförlitligt 
att använda sig av materialet. Omkring år 1820 börjar uttrycket i och för sig dessutom bli vanligare, 
vilket medger att det då går att samla ihop tillräckligt många meningar som uppfyller kvalitets-
kraven, även om textmaterialet är bristfälligt.    

Valet att undersöka huvudsakligen tidningstext motiveras metodologiskt. Det var den typ av 
material vari i och för sig hade tillräckligt jämnt fördelad hög frekvens under den intressanta tids-
perioden. Språkbankens tidningstextkorpusar är dessutom, till skillnad från exempelvis de skön-
litterära korpusarna, sorterade i tioårsperioder, och varje träff är markerad med ett exakt årtal, vilket 
underlättade arbetet med excerperingen. 

                                                
 
1 Materialet från perioderna 1820–1839 och 2000–2013 är detsamma som används i Edgren 2018. 
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5 Metod 

Metodmässigt kan analysen delas in i två delar. Den första delen är i huvudsak syntaktisk och kor-
responderar med frågeställning 1, det vill säga syftar dels till att visa hur den syntaktiska ut-
vecklingen har sett ut, dels till att fastställa ungefär när det moderna i och för sig blir ett alternativ till 
det äldre (t1) och när den äldre betydelsen och användningen helt försvinner (t2). Metoden för den 
syntaktiska analysen beskrivs i 5.1. Den andra delen är huvudsakligen semantisk, och korrespon-
derar med frågeställning 2, det vill säga syftar till en förståelse av hur betydelseutvecklingen av i och 
för sig gått till. Jag beskriver metoden för denna del i avsnitt 5.2.  

För att besvara den tredje frågeställningen om hur syntax och semantik verkar ha samverkat i 
grammatikaliseringsprocessen resonerar jag utifrån resultatet av dels den syntaktiska dels den 
semantiska analysen, och jämför med hur Rosenkvist & Skärlund (2011) beskriver att syntax och 
semantik verkare ha samverkat i grammatikaliseringen av typ.   

5.1 Syntaktisk analys 

Den första analysdelen består till största delen av en syntaktisk analys av i och för sig i materialets 
samtliga meningar. Den äldre prepositionsfrasen i och för sig kunde fungera som attribut och inne-
hållsadverbial, medan det moderna i och för sig fungerar som satsadverbial. Mycket ofta uppträder 
emellertid i och för sig i positioner som är kompatibla med både den äldre och den yngre varianten 
av uttrycket. Detta har självfallet underlättat den omtolkning som bevisligen har skett. Men det 
försvårar den syntaktiska analysen, eftersom det ofta inte går att sluta sig till endera analysen utan 
att analysera meningarna semantiskt och bedöma dem utifrån språklig intuition.  

Jag har valt att utgå ifrån uttryckets funktion och position i satsen, vilket förklaras närmare i 
avsnitt 5.1.1 nedan. Utöver denna grundläggande analys har jag även tittat på avvecklingen av 
uttrycksvarianten i och för sig själv, se avsnitt 5.1.2, samt utvecklingen när det gäller ordningsföljden 
mellan i och för sig och negerande och fokuserande adverbial, se avsnitt 5.1.3.  

5.1.1 Funktion och position 

Det första steget i den syntaktiska analysen har varit att för varje mening notera var i satsen i och för 
sig uppträder och därmed i vilken eller vilka tänkbara satsdelsfunktioner uttrycket fungerar. Bara 
ibland kan satsdelsfunktionen avgöras med bestämdhet. Exempelvis kan både innehållsadverbialet 
och satsadverbialet i och för sig stå i såväl i satsens inledning (som fundament i huvudsatser) som i 
satsens mittfält. Ibland är det heller inte entydigt på vilken exakt position man finner i och för sig, 
vilket ytterligare spär på tolkningsmöjligheterna. Ställningar i satsen (entydiga eller ej) som fungerar 
för både det äldre och det moderna i och för sig kallar jag funktionsöverlappande positioner, medan posi-
tioner som bara tillåter antingen det äldre eller det moderna i och för sig kallas funktionsbundna posi-
tioner. Står i och för sig på en funktionsöverlappande position är det troligt att den syntaktiska struk-
turen är ambig, det vill säga kan analyseras antingen som innehållsadverbial eller satsadverbial (om 
inga andra formella hinder för endera analysen föreligger), vilket är en förutsättning för att en syn-
taktisk reanalys ska kunna ske. 
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Utgångspunkten för analysen är det positionsschema som presenteras i figur 3 nedan (Josefs-
son 2009:187–191), med fingerade exempel för huvudsats (övre raden) och bisats (undre raden).  

fundament typplats N1 A1 V N2 A2 
Bodil vill – inte ha ett spöke på vinden 
– att Bodil inte vill ha ett spöke på vinden 

Figur 3. Positionsschema 

En huvudsats inleds med det så kallade fundamentet, vilket följs av det finita verbet på typplatsen. 
I fundamentet kan många olika typer av primära satsdelar stå, bland annat alltså innehållsadverbial 
och vissa satsadverbial. Fundamentspositionen är således funktionsöverlappande. Denna position 
är dock inte aktuell för i och för sig i bisatser, där typplatsen intas av specifika bisatsinledare och 
fundamentet, med undantag av vissa frågeord, är tomt. 

N1 är platsen där subjektet står, om detta inte står i fundamentet före det finita verbet, som i 
huvudsatsen i figur 3 ovan. Objekt och predikativ står i N2-positionen. Eftersom det äldre i och för 
sig kunde fungera som attribut i en nominalfras återfinns det ibland i N1-positionen som attribut i 
subjektet, ibland i N2 som attribut i ett objekt eller ett predikativ. Om man entydigt kan fastställa 
att i och för sig står i N1 eller i N2 har det en funktionsbunden position. Ibland är det emellertid svårt 
att avgöra om i och för sig står sist i någon av dessa positioner eller om det i själva verket snarare hör 
till den efterföljande adverbialspositionen, det vill säga A1 respektive A2. 

Position A1 brukar beskrivas som satsadverbialens position (Josefsson 2009:188), men här kan 
även vissa typer av innehållsadverbial stå. Således är A1 (i princip) en funktionsöverlappande posi-
tion. A2-positionen däremot är funktionsbunden till innehållsadverbial. Här kan inte vårt moderna 
i och för sig stå. 

Utöver dessa grundläggande positioner kan i och för sig idag även stå utanför satskärnan: an-
tingen före den, som ett initialt annex, eller efter den, som ett finalt annex (SAG 4:438 ff.). När det 
gäller det finala annexet går det ofta inte att med tillfredsställande säkerhet att sluta sig till den 
tolkningen enbart att döma av positionen; adverbial i finalt annex kan ofta även betraktas som 
adverbial i A2. För att undgå att behöva räkna med analyser som för tidsperioden är orimliga bas-
eras analysen av just i och för sig i A2 eller finalt annex delvis på min språkliga intuition (ibland finns 
tydliga formella riktlinjer för vilken av analyserna som är den rätta). Lite hjälp i denna bedömning 
får jag av SAG, som beskriver led i initiala och finala annex som något lösare knutna till satsen 
(SAG 4:438). Frågan om den här klassificeringen blir emellertid inte så komplicerad som det kan 
verka, vilket jag återkommer till i avsnitt 6.1.1. 

När i och för sig uppträder som en bestämning i en överordnad fras – som efterställt attribut i 
en nominalfras eller som adverbial i en adjektivfras eller participfras – noterar jag endast att 
uttrycket är attribut i en nominalfras eller adverbial i en adjektiv- eller participfras, inte var i posi-
tionsschemat den överordnade frasen står. Adverbial i adjektiv- eller participfras är en funktions-
överlappande position som tillåter både det äldre och det moderna i och för sig. Jag gör ingen 
åtskillnad mellan adjektivfraser och participfraser, utan markerar dem som adjektivfras/particip-
fras.  

Några få gånger står i och för sig (som primärt satsled) i positioner som inte låter sig fångas i 
positionsschemat i figur 3, till exempel mellan typplatsen och N1 eller mellan finit och infinit verb 



 

 
 

23 

i bisats. I dessa fall markeras positionen som exceptionell (vilket inte ska tolkas så att ordföljden skulle 
vara ogrammatisk). 

Nedan, i tabell 3, följer en uppställning av de positioner och funktioner det äldre i och för sig 
uppträder på i materialet, tillsammans med autentiska exempel hämtade därifrån. Sedan följer i 
tabell 4 en motsvarande uppställning för vårt moderna i och för sig. Jag har använt förkortningen 
ADVL, med versaler, för adverbial som primära satsdelar, det vill säga både för innehållsadverbial 
och satsadverbial – vilket som gäller går ofta inte att fastställa. Förkortningen advl, med gemener, 
står för adverbial i adjektiv- och participfraser. Förkortningarna NF, AF och ptc-fras står för 
nominalfras, adjektivfras respektive participfras. 

Tabell 3. Funktioner och positioner för det äldre i och för sig i materialet 

Exempelmening Funktion och position 

Denna artighet är utan tvifvel på sitt ställe och i och för sig sjelf är dervid 
visserligen ingenting anmärkningsvärdt. (Aftonbladet år 1839) 

ADVL i fundamentet 

Detta arbete skall i och för sig sjelft vara utmärkt. (Aftonbladet, år 1833) ADVL i A1 

Ingenting är till för någon förr, eller mer eller annorlunda, än han tänker 
derpå, ehuru det är till i och för sig sjelft, och för andra när de tänka derpå. 
(Stockholmsposten, år 1832) 

ADVL i A2 

Respekten för uniformen i och för sig är förbi. (Kalmar, år 1913) attribut i NF 

Hvilka de sannolikt älskvärda konspiratörskerna äro eller från hvilken plats 
de njöto af sin lyckade hämd, har ännu icke utdunstat, hvilket leder till den 
i och för sig märkvärdiga iakttagelsen, att qvinnorna någon gång kunna vara 
mera tystlåtna än männen. (Blekingeposten, år 1884) 

advl i AF/ptc-fras 

När detta skett, skola wi ur densamma uppleta de poster, som kunna i och 
för sig sjelfwa eller af lokala anledningar förtjena särskilt uppmärksammas. 
(Jönköpingsbladet, år 1867) 

ADVL i exceptionell posi-
tion 

Tabell 4. Det moderna i och för sigs funktioner och positioner i materialet 

Exempelmening Funktion och position 

I och för sig, jag minns ett ljust tillfälle, på lektion med en lärare [...]. (GP, år 
2009) 

ADVL i initialt annex 

I och för sig kan vi ju få medvind – det händer väl någon gång per år att det 
blåser ostliga vindar… (GP 2009) 

ADVL i fundamentet 

Det gör i och för sig den italienska originalversionen fortfarande. (GP, år 
2010) 

ADVL i exceptionell posi-
tion 

Nu är det väl i och för sig troligare att Zlatan blir statsminister än att val-
deltagandet blir över 50 procent men man kan alltid hoppas. (GP, år 2004) 

ADVL i A1 

Det är symptomatiskt att man vid årets guldbaggenomineringar till bästa 
kvinnliga huvudroll fick ta till en (i och för sig utmärkt) biroll, Basia Fryd-
mans roll i Kådisbellan, för att få ihop till tre. (GP, år 1994) 

advl i AF/ptc-fras 

Inget konstigt med att Wallach är bra i och för sig, men han fyller trots allt 
95 i december. (GP år 2010) 

ADVL i finalt annex 
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Normalt utgår jag ifrån att bisatser har den ledföljd som anges i figur 3, men (bland annat) att-satser 
uppvisar ibland huvudsatsordföljd, vilket jag har tagit hänsyn till i den syntaktiska analysen. 
Meningen i (21) nedan är ett exempel på när jag har gjort bedömningen att att-satsen har huvud-
satsordföljd, det vill säga att ledet efter att följer huvudsatsens princip för ordföljd, och att i och för 
sig står på position A1. Jag har dock bara räknat med huvudsatsordföljd i att-satser om det inte har 
funnits någon annan möjlig analys som vore trovärdigare. 

(21) Man kan icke förneka, att dessa theorier äro, i och för sig sjelfva, ganska aktningsvärda [...] 
(Post- och Inrikes Tidningar, år 1839) 

Om det har funnits fler än en analysmöjlighet har jag oftast inte slutit mig till en enda, utan angivit 
de analysmöjligheter som finns. Ett exempel är om man, som i (22) nedan, lika gärna kan tänka sig 
att i och för sig är ett efterställt attribut i subjektet som ett adverbial i A1. Sådana meningar utgör i 
analysen en kategori som jag kallar för A1/NF. Den tvetydiga positionen A1/NF har troligen spelat 
en viktig i den syntaktiska reanalysen från attribut i nominalfras till adverbial i A1. 

(22) Det är här det syns mig att människor mest tar miste, när »livet» i och för sig upphöjes.  
(1940–1959) 

Undantag till principen om alternativ analys är om någon möjlighet, till exempel advl i AF/ptc-fras 
eller ADVL i exceptionell position, skulle kunna vara ett teoretiskt, men mindre troligt alternativ 
vid sidan av en troligare analys som ADVL i A1. I dessa fall har jag bortsett från den mindre troliga 
analysen. 

Sammanfattningsvis kan följande tabell sättas upp över de positioner som är funktions-
överlappande och de som är funktionsbundna: 

Tabell 5. Funktionsöverlappande och funktionsbundna positioner 

De blandkategorier som bildas när en analys inte kan uteslutas hamnar i gruppen funktions-
överlappande positioner om det ena alternativet är en funktionsöverlappande position. Till exempel 
betraktas positionen A1/NF som exemplifierades i (20) som en funktionsöverlappande position.  

5.1.2 Varianten i och för sig själv 

I det äldsta materialet är det vanligt att rektionen efter i och för har formen sig själv, vilken kan antas 
vara den ursprungliga. Med den äldre, bokstavliga betydelsen av uttrycket betydde sig just ’sig’. Idag 
är i och för sig en lexikaliserad fras, och sig syftar inte längre på en specifik referent. Så länge själv 

Funktionsöverlappande  
positioner 

Funktionsbundna positioner 
– äldre betydelse 

Funktionsbundna positioner 
– modern betydelse 

fundament NF Initialt annex 
A1 A2 Finalt annex 
AF/ptc-fras   
Exceptionell   
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följde efter sig torde det emellertid ha varit oomtvistat att sig skulle tolkas bokstavligt. Därför be-
traktas avvecklingen av efterföljande själv som en del i grammatikaliseringsprocessen.2  

Bruket av pronomenet själv är även intressant genom att det vid sidan av den omarkerade 
singulara utrumformen har en neutral singular form, självt, och en pluralform, själva. Så länge själv 
följer efter i och för sig och kan knytas till ett nominalt led är det sannolikt att uttrycket används i 
den äldre betydelsen. I synnerhet gäller detta om själv kongruensböjs i enlighet med det nominala 
ledets genus och numerus på ett korrekt sätt. Vacklande kongruens skulle emellertid kunna 
uppfattas som en variation som förebådar en språklig förändring. 

Det är således intressant att kartlägga inte bara bruket av uttrycksvarianten med själv över 
huvud taget utan även pronomenets böjningsform i hela materialet, och se om det är kongruent 
med referentens numerus och genus, dels för att kunna se när en subtil förändring i språkbrukarnas 
uppfattning av konstruktionen börjar ta fart, dels för att se hur avvecklingen av ett efterföljande 
själv, och möjligen avvecklingen av kongruensböjningen samspelar med den syntaktiska och seman-
tiska utvecklingen.  

5.1.3 Ordningen mellan i och för sig och andra adverbial i satsens mittfält 

Som konstaterats ovan är det inget formellt som hindrar att innehållsadverbialet i och för sig kan 
uppträda på ”satsadverbialens plats”, det vill säga i A1-positionen. Men när A1 innehåller flera 
adverbial kan den inbördes ordningen i viss mån användas för en vidare analys. Framför allt gäller 
att andra satsadverbial föregår negerande och fokuserande adverbial som bara, redan, också etc. (SAG 
4:90). Vissa innehållsadverbial däremot kan stå både före och efter negerande och fokuserande 
adverbial.  

Detta innebär att i och för sig efter ett negerande eller fokuserande adverbial kan betraktas som 
entydigt äldre. Däremot kan både den äldre och den moderna tolkningen göras om i och för sig istället 
står före ett negerande eller fokuserande adverbial. I (23a) ges ett exempel på i och för sig efter 
negation och i (23b) ett exempel på i och för sig efter ett fokuserande adverbial. Meningen i (23c) 
visar en inte ovanlig variant där negation + fokuserande adverbial (här: icke blott) utmärker en 
kontrast till ett senare led som inleds med utan + fokuserare (här: ock). 

(23) a. Detta program är inte i och för sig dåligt, men det får lov att tillämpas med förstånd.  
(Dalpilen, år 1923) 

b. Ställ viner och maten på bordet framför hans säng, så att, när han waknar, honom må 
beredas en glad öfwerraskning, hwilken redan i och för sig skall utöfva en helsosam verkan. 
(Dalpilen, år 1861) 

                                                
 
2 Hade man kunnat finna de första beläggen på att i och för sig används tillsammans med ett personligt pronomen i 
första eller andra person (till exempel jag/du är i och för sig…) hade det kunnat användas för att tidfästa t1; så länge sig 
måste tolkas bokstavligt kunde det bara syfta på en nominalfras i tredje person. Nominalfraser i första och andra person 
är emellertid ovanliga i materialet och några kombinationer med i och för sig återfinns inte från den kritiska 
omtolkningsperioden. 
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c. Det var sannt att Huset dervid fästat vissa vilkor men dessa vilkor voro endast rättvisa 
och billiga vilkor som icke blott i och för sig sjelfve kunde rättfärdigas utan ock i många hän-
seenden voro absolut nödvändiga såvida embetena skulle kunna tillbörligen skötas af 
innehafvarne. (Aftonbladet, år 1838) 

De negationer som uppträder på en position som ansluter till i och för sig i mittfältet är i den här 
undersökningens material icke, inte, ej och ingalunda, och de fokuserande adverbial som står i an-
slutning till i och för sig är redan, allaredan, blott, allenast, endast, bara, ensam, även, åtminstone, i alla fall, 
också, till exempel och synnerligen. Till de fokuserande adverbialen räknar jag även en annan typ av 
adverbial som SAG beskriver har mycket gemensamt med de fokuserande adverbialen (SAG 
4:153), nämligen både (och), antingen (eller), varken (eller) och såväl (som). Exempel ur materialet på dessa 
användningar ges i (24) nedan.  

(24) a. Fästningen Cronstadt kan betraktas antingen i och för sig sjelf eller i förhållande till Peters-
burg. (Folkets röst, år 1854) 

b. Då likväl arsenik såväl i och för sig som i hvarje annan form är ett starkt gift, bör man vid 
dess handhafvande iakttaga den största försigtighet. (Blekingeposten, år 1884) 

I analysen har jag tagit fasta på just ordningen mellan i och för sig å ena sidan och negerande och 
fokuserande adverbial å den andra. Ordningsföljden mellan andra satsadverbial och i och för sig (före 
negation och fokuserare) tycks variera något, utan att det ger någon fast ledning för tolkningen. 

5.1.4 Summering 

Den syntaktiska analysen syftar till att fastställa dels tidpunkten då det moderna satsadverbiella i och 
för sig verkar ha börjat användas vid sidan av den äldre prepositionsfrasen i och för sig (t1), och dels 
tidpunkten då det äldre i och för sig slutade användas (t2).  

Vissa av satsens positioner står öppna för både äldre och moderna i och för sig, medan andra 
bara tillåter den ena varianten. Därför kan funktions- och positionsanalysen användas för att visa 
när det sista exemplet där i och för sig står på en position som är funktionsbunden till äldre i och för 
sig försvinner, samt när det första exemplet i och för sig på en position som är funktionsbunden till 
moderna i och för sig dyker upp. Det sista exemplet med i och för sig en position som är funk-
tionsbunden till äldre i och för sig betraktas som en indikation på att t2 infaller där. Någon sådan 
exakt indikation går inte att få för t1. Snarare får man för att finna t1 söka efter tecken på att de 
funktionsöverlappande positionerna ökar i materialet. 

Avvecklingen av själv betraktas som ett steg i grammatikaliseringen eftersom varianten i och för 
sig själv, särskilt om själv är kongruensböjt, är ett tydligt tecken på att i och för sig bör tolkas med sin 
äldre betydelse. Om kongruensböjningen minskar kan det vara ett tidigt tecken på att 
språkbrukarnas känsla för uttryckets betydelse börjar vackla. Av dessa skäl analyserar och kartlägger 
jag förekomsterna av själv i materialet, med syfte att ta reda på dels om kongruensböjningen börjar 
vackla, dels när varianten i och för sig själv försvinner. Dessa faktorer kan vara behjälpliga i 
tidfästningen av t1 och t2. 

Genom att undersöka relationen mellan negerande/fokuserande adverbial och i och för sig, kan 
man finna meningar där i och för sig har entydigt äldre betydelse. Detta beror på att man kan utesluta 
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att det skulle vara fråga om det moderna satsadverbiella i och för sig om det står efter ett negerande 
eller fokuserande adverbial i mittfältet. På så sätt kan en analys av den position i och för sig intar i 
förhållande till de negerande och fokuserande adverbialen vara behjälplig i tidfästningen av t1 och 
t2.  

5.2 Semantisk analys 

Den andra analysdelen går ut på att försöka komma åt hur i och för sig har skiftat betydelse. Jag 
utreder betydelseutvecklingen som en metonymiseringsprocess, och fokuserar på hur den nya be-
tydelsen kan ha blivit en del av i och för sig genom inferens från kontexten. Att jag väljer att fokusera 
på inferens beror dels på att dessa processer har framhållits av bland andra Traugott & Dasher 
(2002) (jfr kap 2 ovan) som en av de vanligaste semantiska processen i en grammatikalisering, dels 
på att inferens fungerar väl för att förklara hur i och för sig har kunnat få sin koncessiva betydelse. 

Eftersom mitt material består av enskilda meningar tagna ur sin kontext är det inte möjligt att 
i varje enskilt fall komma åt alla möjliga influenser. Men intressant nog uppvisar materialet en 
mängd olika typer av adversativa och koncessiva markörer, som kan ge viss vägledning. Den ena 
delen av den semantiska analysen utgår därför ifrån hur i och för sig samförekommer med sådana 
explicita adversativa och koncessiva markörer, se avsnitt 5.2.1. Den andra delen av den semantiska 
analysen bygger på en närläsning av materialet. Där söker jag visa dels med exempel hur i och för sig 
kan ha erhållit den koncessiva betydelsekomponenten genom inferens, dels teckna en ungefärlig 
bild av hur de vaga/polysema användningarnas utbredning med utgångpunkt i de olika 
tidsperioderna. 

5.2.1 Samförekomst med adversativa och koncessiva markörer 

Både det äldre och det moderna i och för sig uppträder inte sällan i adversativa kontexter. När ut-
trycket avsåg ’något i sig självt’ låg det förstås nära till hands att det också kunde finnas en annan 
sida av saken som var värd att framhålla. Trots att i och för sig idag inte inskränker utsagan på samma 
vis till ’något i sig självt’, kontrasteras den ändå fortfarande gärna mot en alternativ syn på saken, 
som till exempel i (25) där ”i och för sig helmossig” explicit sätts i kontrast till ”inte så dum” med 
hjälp av men ändå. 

(25) Premiärvisning i tv av Cher-filmen Burlesque som i och för sig är helmossig, men ändå inte så 
dum tack vare spelet från Cher och Christina Aguilera. (GP, år 2013)  

Som diskuteras i avsnitt 3.3 är det inte självklart att i och för sig har blivit inherent adversativt, men 
även dess fortsatta benägenhet att implicera ett alternativt synsätt är intressant att undersöka, 
eftersom denna benägenhet på något sätt måste hänga samman med den ursprungliga betydelsen. 
Har den blivit vanligare eller ovanligare att i och för sig förekommer tillsammans med explicita ad-
versativa markörer, och vad innebär i så fall det? 

I avsnitt 3.3 framhölls att det moderna i och för sig är koncessivt. Detta drag förelåg inte i det 
ursprungliga uttrycket utan bör ha tillkommit genom inferens. Av den anledningen är det också 
intressant att studera hur i och för sig samförekommer med andra koncessiva markörer. En intressant 
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omständighet är till exempel att i och för sig numera sällan uppträder tillsammans med visserligen, 
vilket är förklarligt eftersom båda fungerar som satsadverbial och ofta uttrycker ungefär samma 
sak. Idag uppfattas nog sekvensen visserligen i och för sig i regel som lite ”tårta på tårta” (jfr Edgren 
2018:20). Det äldre i och för sig kunde däremot utan vidare föregås av visserligen (liksom man idag 
utan problem kan säga visserligen i sig (själv)).  

Eftersom meningarna i mitt material innehåller en hel del adversativa och koncessiva 
markörer, som kan skvallra om hur betydelsen hos i och för sig förändras, har jag i en inledande 
semantisk undersökning noterat vilka dessa är och deras antal i de olika tidsperioderna.  

För att finna uttryck att söka efter som bör klassificeras som adversativa eller koncessiva har 
jag primärt konsulterat SAG. En del uttryck, framför allt sådana som uppträder i det äldre materialet 
och inte tas upp i SAG, har jag lagt till själv. Vad som ska räknas som ett adversativt respektive ett 
koncessivt uttryck är som framgått inte alltid självklart. Som framhölls i avsnitt 3.3 kan en del 
markörer också uttrycka såväl något adversativt som något koncessivt. SAG (2:647) nämner 
specifikt ändå, dock, emellertid och likväl. I enlighet med diskussionen om visserligen i samma avsnitt 
betraktar jag detta adverb som en (i första hand) koncessiv markör. Samma bedömning har jag på 
ungefär samma grunder givit trots allt och i alla fall. I tabell 6 nedan redovisas de uttryck som räknas 
som adversativa, både adversativa/koncessiva och koncessiva i materialet. 

Tabell 6. Adversativa och koncessiva markörer i materialet 

Adversativa  Adversativa/koncessiva  Koncessiva 
men emellertid följande bisatsinledare:  
neg. … utan dock ehuru(väl)/fastän/även om 
däremot ändå om än/om således/om ock 
antingen … eller/vare sig … eller likväl oavsett (vad)/vad/hur … än 
tvärtom  visserligen 
å andra sidan  trots allt 
under det att (’medan’)  i alla fall 
  väl 
 

 
(än) må 

Det är inte alltid ett adversativt och koncessivt uttryck ska ses som relaterat till ett i och för sig i 
samma mening. För att vara konsekvent i bedömningen har jag utgått ifrån följande principer. 

Som regel noteras markörer alltid inom en sats/satsekvivalent där i och för sig uppträder. Om 
det rör sig om en bisats eller subjunktionsfras som har ett i relation till matrissatsen autonomt 
innehåll är potentiella markörer i den överordnade strukturen sannolikt inte relaterade till i och för 
sig och beaktas inte. Ett sådant fall exemplifieras i (26) nedan med en mening från materialet. Här 
finns ett i och för sig i en bisats som endast preciserar den ålder då man kan räknas som barn. De 
understrukna markörerna är inte relaterade till detta i och för sig. Den första delen av meningen skulle 
kunna uttryckas ”Axel var visserligen inte längre ett barn” och resten kvarstå oförändrad.  

(26) Axel var visserligen öfver den ålder, då julgranen i och för sig sjelf roar; men der barn icke 
finnas, bör ändå Jesusbarnet vara närvarande, tänkte majorskan […]. (1840–59) 
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Markörer noteras däremot alltid i både bisats och matrissats vid koncessiv satsfogning. Detta gäller 
oavsett om i och för sig uppträder i bisatsen eller matrissatsen. Ett exempel på detta ges i (27) nedan. 

(27) En sådan förbindelse kan emellertid icke styrkas, äfven om den icke i och för sig kan betraktas 
som liggande utanför möjligheternas gräns. 

I de fall en mening innehåller fler än en huvudsats beaktas endast den huvudsats där i och för sig 
förekommer, utom vid samordning med men. Vid samordningar med men noteras markörer i båda 
leden (utom i sådana fall som demonstreras i (26) ovan). Detta gäller oavsett om samordningen 
avser fraser eller satser, och oavsett om i och för sig uppträder i det första eller andra ledet i sam-
ordningen. Det gäller även i de fall då men inleder en huvudsats som kontrasterar mot innehållet i 
en föregående bisats (eller subjunktionsfras) som innehåller i och för sig. Det senare gäller till exempel 
i (28) nedan. 

(28) Man kan icke förneka, att dessa theorier äro, i och för sig sjelfva, ganska aktningsvärda; men 
de äro städse utan värde […]. (1820–1839) 

5.2.2 Närstudium av i och för sig i övergångsperioden 

Det är som nämnt i avsnitt 2.1.2 oomtvistat att ett stadium av vaghet/polysemi är ett obligatoriskt 
steg i den semantiska omtolkningen i en grammatikaliseringsprocess. Det är i dessa överlappande 
fall som talare gör nya tolkningar av vad uttrycket betyder (jfr figur 2). Det är således också i dessa 
fall man kan undersöka vad de nya tolkningarna baseras på. I närstudiet av den semantiska om-
tolkningen visar jag dels hur inferens kan ha verkat i enskilda meningar från materialet där använd-
ningen är potentiellt vag eller polysem, dels hur utbredd den vaga/polysema användningen verkar 
ha varit i de olika tidsperioderna.  

Att det inte finns några formella hinder av de slag som presenterats i 5.1 innebär inte att 
betydelsen är vag eller polysem. För att visa hur jag har tänkt när jag har bedömt meningar som 
vaga/polysema eller inte, följer här ett par exempel från perioden mellan t1 och t2. I (29) nedan står 
i och för sig på en funktionsöverlappande position, det föregås inte av negerande eller fokuserande 
adverbial, och det åtföljs inte av själv. Detta exempel menar jag emellertid inte för den sakens skull 
är semantiskt vagt, utan entydigt äldre.  

(29) a. Vad man däremot tidigare ej påpekat är att om situationen är den, att dödligheten sjunker 
i ett land framförallt hos de individer, som äro över eller avsevärt under den väsentliga 
fruktsamhetsåldern, måste detta under en kortare eller längre tid i och för sig medföra ett 
sjunkande av nativitetstalet, även om fruktsamheten ej ändras. (Tiden, år 1930) 

b. Som om det i och för sig vore något aktningsvärt, att man är människa! (Litteraturbanken, 
Kallocain, år 1940) 

Jag menar att den äldre betydelsen är mycket framträdande i både (29a–b), och att meningarna blir 
direkt obegripliga om man försöker tolka i och för sig koncessivt.   

Meningarna i (30) menar jag däremot visar en vag/polysem användning av i och för sig. 
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(30) a. Det vore ju i och för sig högst egendomligt, om arbete, som tillkommit på enskilt initiativ 
skulle kunna medföra en bättring, medan ett statligt eller kommunalt arbete alls ingen 
verkan skulle ha. (Tiden, år 1934) 

b. Men denna i och för sig ytterst aktningsvärda konservatism försvårar mången gång för fack-
föreningsfolket att fördomsfritt och odogmatiskt taga ställning till de nya problem, som 
arbetslivet ständigt aktualiserar. (Svensk Tidskrift, år 1937) 

Utifrån meningarna i (30) ovan kan man dels tänka sig att skribenten avser den bokstavliga be-
tydelse ’i sig’, dels den moderna. Man kan även tänka sig att både den äldre och den moderna 
betydelsen skulle kunna vara aktuella samtidigt. Högst troligt skulle det i många fall framgå av 
sammanhanget ifall betydelsen är vag/polysem eller inte. För denna undersöknings syfte räcker det 
emellertid med att de skulle kunna tänkas vara vaga eller polysema. En närläsning av hur inferens 
kan ha skett på meningsnivå visas med exempel ur materialet i avsnitt 6.2.2.1. 

För att inferensen ska ha kunnat ske i mer omfattande utsträckning måste rimligtvis 
vaga/polysema användningar av i och för sig ha varit vanliga under en tid. Jag tecknar därför i avsnitt 
6.2.2.2 en översikt över den potentiellt vaga/polysema användningens utbredning i materialet från 
de olika perioderna.  

Nämnas bör att jag inte med kan säga att den bokstavliga användningen och moderna 
användningen är de enda som har funnits under den undersökta tidsperioden. Talande för att i och 
för sig som satsadverbial skulle ha tagit vid efter (att en tid ha överlappat med) i och för sig i den 
bokstavliga betydelsen är att SAOB:s beskrivning från år 1933 antyder att den något som liknar 
den moderna betydelsen stundom används (jfr avsnitt 3.1 och 3.3). Det utesluter såklart inte 
möjligheten att det skulle kunna ha funnits ytterligare betydelser samtidigt som inte finns beskrivna 
någonstans.  

6 Resultat och slutsatser 

I det följande presenteras inledningsvis resultatet av den syntaktiska analysen i avsnitt 6.1, och 
därefter resultatet av den semantiska delen i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 för jag sedan ett resonemang 
kring hur den syntaktiska och den semantiska utvecklingen verkar samspela i grammatikaliseringen 
av i och för sig, och ställer detta i jämförelse med hur Rosenkvist (2006) och Rosenkvist & Skärlund 
(2011) har visat att syntax och semantik verkar samverka i grammatikaliseringen av bara respektive 
typ.  
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6.1 Syntaktisk analys 

Nedan följer tre delanalyser som alla syftar till att tidfästa t1 och t2. Funktions- och positions-
analysen i avsnitt 6.1.1 är den huvudsakliga och mest omfattande analysen. Därefter följer en kart-
läggning av varianten i och för sig själv i avsnitt 6.1.2, och slutligen en kartläggning av de negerande 
och fokuserande adverbialens position i förhållande till i och för sig i satsens mittfält.   

6.1.1 Funktions- och positionsanalysen 

I tabell 7 nedan redovisas hur förekomsterna av i och för sig fördelar sig på satsens positioner över 
den undersökta tidsperioden. Tabellen är indelad i tre grupper. I den översta gruppen redovisas 
utvecklingen av de funktionsöverlappande positionerna, därunder redovisas utvecklingen av de 
positioner som är funktionsbundna till den äldre betydelsen, och längst ner de positioner som är 
funktionsbundna till den moderna betydelsen.  

Tabell 7. Positionsfördelning av i och för sig i hela materialet 

Position 1820–
1839 

1840–
1859 

1860–
1879 

1880–
1899 

1900–
1919 

1920–
1939 

1940–
1959 

1960–
1979 

1980–
1999 

2000–
2013 

Funktions- 
överlappande 77 74 75 82 79 84 89 95 98 95 

fundamentet 2 1 0 3 3 5 10 16 16 4 
A1 47 47 47 44 37 45 41 57 71 78 
A1/NF 13 13 8 15 16 14 18 9 3 1 
AF/ptc-fras 14 8 16 18 22 19 18 10 6 6 
A2/finalt annex 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 
A2/fin. annex/NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
A1/A2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
A1/A2/NF 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
AF/ptc-fras/NF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Exceptionell 1 5 4 0 0 0 0 2 0 2 

Funktionsbunden  
äldre 23 26 25 18 21 16 11 5 0 0 

NF 12 17 17 14 15 13 8 3 0 0 
A2/NF 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 
A2 10 9 5 4 6 2 3 2 0 0 

Funktionsbunden  
modern 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

initialt annex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
finalt annex 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Vanligast är, i materialets samtliga perioder, att i och för sig står på en funktionsöverlappande posi-
tion. Mycket ofta står i och för sig då på position A1. Detta gäller redan från början, men man kan se 
en tydlig ökning från andra hälften av 1900-talet och framåt, vilket rimmar väl med att uttrycket 
konsolideras som satsadverbial.  

Positionen A1/NF har höga siffror fram till cirka 1960, men i takt med att de positioner som 
är funktionsbundna till den äldre betydelsen försvinner kan man se att även kategorin A1/NF dalar 
i antal. Detta kan tolkas så att de fall av i och för sig som har hamnat i kategorin A1/NF egentligen 
oftast var efterställda attribut i subjektet, och inte adverbial i den anslutande positionen A1.  
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Fundamentsplacering är ovanlig under större delen av den undersökta tidsperioden, men får 
ett kraftigt uppsving under perioderna 1940–1959, 1960–1979 och 1980–1999. Vid en närmare 
undersökning av dessa träffar framgår emellertid att många av dem troligen är tagna ur citat, se till 
exempel (31a–b) nedan. 

(31) a. I och för sig är väl skandalskriverier och kollektiv hysteri ingenting unikt för svensk vulgär-
journalistik, men det olyckliga i det här fallet är att det i så hög grad fått skymma inte bara 
det faktum att festivalen står på en mycket hög nivå utan också att vi här har att göra med 
en ny giv och såvitt jag förstår en betydelsefull pionjärinsats i svenskt kulturliv. (Press 65) 

b. I och för sig är synd, som skilsmässa och samboförhållanden, inte så farligt, men när man 
använder teologin för att försvara den, då är det oförlåtligt, säger fader Caesarius. (DN 
1987) 

En annan tämligen vanlig funktionsöverlappande position är när i och för sig är ett adverbial i en 
överordnad adjektiv- eller participfras. Särskilt vanlig var den placering från mitten av 1800-talet 
till mitten av 1900-talet. Att den därefter avtar kan vara ett utslag av ett förändrat stilideal. 

De positioner som är funktionsbundna till den äldre betydelsen i materialet är NF, A2/NF 
och A2. Fram till år 1940 är det är relativt vanligt att i och för sig entydigt är ett attribut i en nominal-
fras. Från perioden 1920–1939 till 1960–1979 dalar dock andelen i och för sig som är attribut i 
nominalfras från 13 till 3 förekomster av 100, och i nästkommande period 1980–1999 är de helt 
borta. Detta utgör ytterligare stöd för att i och för sig på positionen A1/NF egentligen är attribut i 
subjektsfraser, eftersom siffrorna dalar mellan samma perioder i båda kategorierna. Även innehålls-
adverbialen i position A2 är helt borta i perioden 1980–1999. De är inte helt ovanliga under 1800-
talet, men under 1900-talet förekommer de tämligen sällan, tills de till slut försvinner helt.  

I och för sig står endast 7 gånger i materialet på en position som är funktionsbunden till den 
moderna betydelsen. Av det här materialet att döma verkar det alltså vara klart vanligast idag, i alla 
fall i skrift, att placera i och för sig i position A1. Dock bör nämnas att de flesta, om inte alla, av de 6 
beläggen i A2/finalt annex och A2/finalt annex/NF från de sista två tidsperioderna högst troligt 
är finala annex, men eftersom detta inte kan fastställas helt säkert har de ändå givits flera analys-
möjligheter, och således hamnat bland de funktionsöverlappande positionerna.  

Frågan om när man ska börja räkna med att finalt annex är en möjlig analys är något kompli-
cerad. Det finns meningar från varje period i materialet där det inte formellt sett finns några hinder 
för att i och för sig skulle kunna vara ett adverbial i ett finalt annex. Men eftersom mycket annat talar 
för att satsadverbial i finala annex inte kan ha förekommit under materialets tidigare perioder vore 
det missvisande att ange adverbial i finalt annex som ett analysalternativ vid sidan av till exempel 
adverbial i A2. Därför har jag behövt lägga in ett visst mått av språklig intuition i bedömningen av 
meningar där i och för sig står i slutet av satsen och därtill ta hänsyn till hur långt den övriga ut-
vecklingen hade kommit vid den tidpunkten. I (32) nedan återges det första exemplet som har 
analyserats som möjligt finalt annex.  

 
(32) Allt han yttrade var oskyldigt nog i och för sig, men snuddade hela tiden vid det sår han anade 

hos sin bordsgranne. (Litteraturbanken, Kallocain, år 1940) 
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Även om jag själv inte tror att det är särskilt troligt att i och för sig används som satsadverbial i finalt 
annex här, kan jag inte utesluta det; det är möjligt användningar av i och för sig som satsadverbial i 
finala annex kan ha börjat dyka upp omkring mitten av 1900-talet.  

Det är även lite att avgöra när det inte längre är rimligt att tänka sig adverbial i A2 som 
alternativ vid sidan av adverbial i finalt annex. De två belägg på i och för sig som har givits analysen 
A2/finalt annex från perioden 1980–1999 skulle ha analyserats som entydiga finala annex, om jag 
hade baserat analysen enbart på språklig intuition. I (33) nedan återges de meningar där i och för sig 
har givits analysen A2/finalt annex på grund av att jag inte kan utesluta A2-analysen. 

(33) a. Om inte allt gått rätt till kan Roupé i framtiden vara hänvisad till spel i NHL – inte det 
sämsta i och för sig. (DN 1987) 

b. Det är kanske inte så konstigt i och för sig. (GP 1994) 

Även om man inte kan utesluta att skribenten i (33a) menar att det inte i sig vore det sämsta om 
Roupé i framtiden vara hänvisad till spel i NHL, känns det inte lika troligt som att skribenten menar 
i och för sig som en koncessiv markör.  

Om man tittar lite närmare på alla de förekomster av i och för sig som skulle kunna ges antingen 
analysen A2 eller finalt annex framgår dock att detta problem inte är så komplicerat som det kan 
verka. I figur 4 nedan visas utvecklingskurvan för samtliga i och för sig som har givits A2 eller finalt 
annex som enda analys eller som alternativ analys. 

Figur 4. Förekomster av i och för sig som har givits A2 eller finalt annex som enda analys eller som alternativ 
analys 

Diagrammet visar att antalet i och för sig i satsens slutfält – oavsett vilken analys som görs – minskade 
stort under 1900-talet. I materialet från perioden 1960–1979 stod i och för sig endast 3 gånger på en 
satsfinal position, och sedan började antalet träffar återigen att stiga. Jämför man denna utveckling 
med hur de andra positionerna har utvecklats framträder bilden av att en viss typ av i och för sig i 
satsfinal position, nämligen innehållsadverbial i A2, försvann omkring 1960, och att en ny typ, 
satsadverbial i finalt annex, började användas. 
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Sammantaget ser utvecklingen av de funktionsöverlappande och funktionsbundna position-
erna ut som i figur 5 nedan. 

Figur 5. Funktionsöverlappande och funktionsbundna positioner 

Vad gäller fastställandet av t1 och t2 utifrån funktions- och positionsanalysen är det enklast att börja 
med t2, eftersom den gränsen kan dras utifrån när i och för sig upphör att stå på positioner som är 
funktionsbundna till det äldre i och för sig. Två av de sista meningarna där i och för sig står på en sådan 
position återges i (34) nedan. 

(34) a. Detta är en stor nyhet redan i och för sig, framhåller 'Le Nouvel Observateur'. (Press 65) 

b. Monumentalbyggnaden i och för sig verkar med en självklarhet utan minsta vank. 
(Press 65)  

Samtliga exempel är från korpusen Press 65, där alla meningar är från år 1965. Det finns alltså inga 
exempel i mitt material på att i och för sig står på en positions som är funktionsbunden till det äldre 
i och för sig efter år 1965. Av den anledningen skulle jag vilja tidfästa t2 strax efter år 1965.  

Det är inte lika självklart när t1 bör tidfästas. I figur 5 ovan kan man se att kurvan för de 
funktionsbundna äldre i och för sig efter perioden 1900–1919 går nedåt, samtidigt som de 
funktionsöverlappande positionerna stadigt ökar i antal. En närmare undersökning av i och för sig 
på de funktionsöverlappande positionerna från perioden 1900–1919 visar att det finns några fall 
av i och för sig som skulle kunna tolkas med den moderna satsadverbiella betydelsen. Några av dessa 
återges i (35) nedan. 

(35) a. Det skulle helt visst vara ett stort fel att sålunda förknippa en reform, som långsamt men 
säkert mognat i det allmänna tänkesättet med en annan, som, om än i och för sig efter-
sträfvansvärd, dock ännu ingalunda är mogen till lösning. (Östgötaposten år 1905) 

b. Däri ligger i och för sig intet orätt, men det får ej ske på bekostnad af andra, mera förtjänta 
personers rätt. (Kalmar år 1907) 
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Möjligen kan den koncessiva betydelsen ha börjat användas vid sidan av den bokstavliga betydelsen 
i meningar som dem i (35) från den här perioden. Emellertid visar funktions- och positionsanalysen 
att det är först i materialet från perioden 1920–1939 som det syns några formella tecken på att 
uppfattningen av uttryckets funktion har börjat förändras. Detta tyder på att t1 inföll omkring år 
1920. 

6.1.2 Avvecklingen av efterföljande själv 

I tabell 8 nedan redovisas förekomster av uttrycket i och för sig med efterföljande själv. De fall där 
pronomenet själv kongruerar med sin nominala referent delas i tabellen in i kategorierna omarkerad 
singularform (själv-ø), neutral singularform (själv-t) och plural (själv-a). Om själv inte kongruerar med 
den nominala referenten har det klassificerats som inkongruent. 

Tabell 8. Efterföljande själv och dess kongruensböjning 

 
Form 

1820–
1839 

1840–
1859 

1860–
1879 

1880–
1899 

1900–
1919 

1920–
1939 

1940–
1959 

1960–
1979 

1980–
1999 

2000–
2013 

själv-ø 41 15 12 7 5 1 0 0 0 0 
själv-t 9 4 5 0 2 0 2 0 0 0 
själv-a 20 6 2 1 0 1 1 0 0 0 
inkongruent 19 13 4 1 0 1 0 0 0 0 
Totalt 89 38 23 9 7 3 3 0 0 0 

Exempel ur materialet på samtliga former av själv ges i (36) nedan. 

(36) a. Egendomen i och för sig sjelf är ganska god, men den har ett fluktuerande värde, betingadt 
af kyrkoherdens mer eller mindre sannolika dödlighet. (1860–1879) 

b. Detta ämne[,] i och för sig själft så intressant, blef det ännu mera genom den ledighet och 
klarhet hvarmed rektor Sahlin förstod att för åhörarena förtydliga detsamma. (1900–1919) 

c. Utnämningen och afskedet sade mera, än hvad de i och för sig sjelfva innehöllo. (1880) 

d. Hvar och en, som påstar, att folket i grunden vilja omstörta samhället i och för sig sjelf, 
ljuger enfaldigt. (1840) 

Värt att notera är att man, i de fall där i och för sig följs av själv i utrum och syftar på en nominalfras 
som också står i utrum, inte kan veta om kongruensböjningen var avsiktlig eller ej, eftersom själv i 
utrum inte behöver tilläggas någon ändelse för att kongruera.  

I materialets första period följs 89 av periodens totalt 100 excerperade belägg för i och för sig av 
själv. Andelen dalar dock väldigt snabbt, och redan i nästa period är det vanligare att i och för sig inte 
följs av själv än tvärtom. Från och med perioden 1880–1899 är efterföljande själv ovanligt i 
materialet, men det försvinner inte helt förrän efter år 1946; de två sista beläggen är från detta år, 
se (37a–b). 

(37) a. I och för sig självt kan detta behov omöjligen avfärdas som sjuklig överretning, som vittnes-
börd om en begynnande själssjukdom, även om det yttre förloppet fick en prägel av den 
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labilitet, den ombytlighet, som hörde till Tegners konstitution. (Litteraturbanken, Esaias 
Tegnér. Senare delen, år 1946) 

b. Man frånkände vetandet ett värde i och för sig självt, ty man omfattade nyttans grundsats, 
som upphöjdes till högsta lagstiftande makt inte bara för den enskilde upplyste mannen, 
utan också för nationerna och statsläran. (Litteraturbanken, Esaias Tegnér. Senare delen, år 
1946) 

Som beskrivet i avsnitt 5.2.1 hade man kunnat tänka sig att kongruensböjningen skulle försvinna 
först, som ett första tecken på att kopplingen till det åsyftade nominala ledet försvagades. Att kon-
gruensböjningen vacklar verkar emellertid vara vanligt från materialets första period, och ut-
vecklingen verkar inte gå mot att de inkongruenta fallen blir fler och fler. Snarare upprätthålls 
kongruensböjningen under hela tiden varianten i och för sig själv används, trots att förekomsterna är 
få mot slutet. 

I figur 6 nedan visas hur utvecklingen av varianten i och för sig själv, förhåller sig till utvecklingen 
av de funktionsöverlappande och funktionsbundna positionerna. 

Figur 6. Diagram över positionsutvecklingen och efterföljande själv 

För tidfästningen av t2 bidrar denna kartläggning av varianten i och för sig själv med att ge ytterligare 
stöd för att det inte finns några formella tecken på den äldre betydelsen efter år 1965; den sista 
förekomsten av i och för sig själv i materialet är i en mening från år 1946. Angående tidfästningen av 
t1 visar kartläggningen att efterföljande själv bara förekommer i 7 av 100 excerperade meningar från 
perioden 1900–1919. Till nästkommande period sjunker antalet till 3 förekomster. Att en så pass 
tydlig markör för den äldre betydelsen börjar försvinna ur materialet strax innan de funktions-
överlappande positionerna ökar, samt att de positioner som är funktionsbundna till äldre i och för 
sig börjar avta, borde rimligen hänga ihop. Avvecklingen av efterföljande själv under 1800-talet 
måste ha varit en viktig förutsättning för att i och för sig skulle kunna grammatikaliseras, men analysen 
ger inga tydliga indicier på när t1 kan ha infallit.  
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6.1.3 Negerande och fokuserande adverbial i anslutning till i och för sig 

I figur 7 nedan visas hur många belägg på i och för sig som står före respektive efter negerande och 
fokuserande adverbial i A1-positionen. Som redogjorts för i avsnitt 5.1.3 är positionen efter nega-
tioner och fokuserare endast möjlig för innehållsadverbialet i och för sig. Den mörkare kurvan i 
figuren visar att i och för sig efter negation eller fokuserare dalar i antal under hela den undersökta 
tidsperioden. Efter perioden 1900–1919 går lutningen något skarpare nedåt, och från och med 
perioden 1980–1999 står i och för sig inte längre efter negation eller fokuserare.  

Figur. 7. Utvecklingen av negerande eller fokuserande adverbial som ansluter till i och för sig i A1 

Placeringen av i och för sig före negation eller fokuserare fluktuerar en del under den undersökta 
tidsperioden. Positionen är ju obligatorisk för satsadverbial men fullt möjlig också för innehålls-
adverbial. En närmare undersökning visar att det är uttryckets placering i förhållande till negationen 
som orsakar svängningarna, och den placeringen har betydelse för negationens räckvidd. Möjligen 
skulle detta kunna förklara variationen i materialet, men det skulle också kunna vara en slump. För 
den här undersökningens syfte räcker det emellertid att konstatera att detta är en placering som 
alltid har varit möjlig för i och för sig. 

För att få en indikation på när t2 kan ha infallit baserat på denna delundersökning undersöker 
jag närmare när de sista exemplen på i och för sig efter negation eller fokuserare försvinner ur 
materialet. En närmare undersökning av de två sista exemplen på att i och för sig står efter negation 
eller fokuserare visar att båda är från år 1965. De återges i (38) nedan.  

(38) a. Bättre lokaler och mer personal är nog bra och nödvändigt, men det löser inte i och för sig 
några problem. (Press 65) 

b. Detta är en stor nyhet redan i och för sig, framhåller 'Le Nouvel Observateur'. (Press 65) 

Efter år 1965 placeras alltså i och för sig aldrig efter en negation, vilket bekräftar att t2 kan ha infallit 
strax efter år 1965.  
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Tidpunkten t1 är som nämnt mer svårfångad än t2, eftersom gradvisa omtolkningar inte sätter 
direkt observerbara spår i språket. Dock uppvisar även den här analysen, liksom funktions- och 
positionsanalysen, att formella markörer för den äldre betydelsen dalar tydligare efter perioden 
1900–1919 än strax före. Således indikerar även denna analys att t1 inföll omkring år 1920. 

6.1.4 Tidfästning av t1 och t2 utifrån syntaktiska aspekter 

Den syntaktiska analysen i det föregående visar relativt tydligt att den tidpunkt då i och för sig helt 
övergått i sin moderna tappning, dvs. t2, bör ha infallit strax efter år 1965. Det är totalt 6 meningar 
av 100 från perioden 1960–1979 som kan betraktas som entydigt äldre utifrån formella kriterier. 
Alla dessa är från år 1965. Eftersom materialet från perioden 1960–1979 fördelar sig på de två 
korpusarna Press 65 och Press 76, från år 1965 respektive 1976, kan jag konstatera att de formella 
tecknen på den äldre betydelsen försvinner någon gång mellan 1965 och 1976. Därför skulle jag 
vilja tidfästa t2 till omkring år 1970. 

Tidfästningen av t1, alltså den tidpunkt då i och för sig som alternativ till de ursprungliga 
funktionerna börjar användas som satsadverbial, är mer komplicerad. Det beror framför allt på att 
de positioner som är möjliga för det moderna i  och för sig, bortsett från annex-positionerna, var lika 
möjliga för den äldre varianten. Min bedömning av t1 grundar sig därför på när de positioner som 
är bundna till den äldre varianten tydligt börjar avta, vilket de gör i perioden 1920–1939. En 
ungefärlig tidfästning av t1 skulle då kunna vara omkring 1920. 

Samtidigt måste man konstatera att analysen också har visat att materialet på flera sätt visar en 
kontinuerlig utveckling som pekar framåt redan från tidigt 1800-tal. Kartläggningen av varianten i 
och för sig själv visar till exempel att avvecklingen av efterföljande själv till stor del skedde redan under 
1800-talets första hälft. Detta kan betraktas som en del i grammatikaliseringsprocessen på så sätt 
att bortfallet av denna tydliga markör för den äldre betydelsen öppnade upp möjligheterna för 
omtolkning. Man kan också konstatera att positionen i satsens slutfält, A2, tappar mark redan från 
start (jfr figur 4), liksom positionen efter negation och fokuserare i A1, (jfr figur 7). Den senare 
utvecklingen tar emellertid ny fart efter perioden 1900–1919 efter ett lite flackare förlopp 
dessförinnan, vilket möjligen stärker tidfästningen av t1 till ca 1920. 

Självklart är de årtal för t1 och t2 jag valt här inte alls exakta utan måste ses som mycket 
ungefärliga. Det gäller som framgått i ännu högre grad t1 än t2. 

6.2 Semantisk analys 

I det följande ska jag försöka teckna en bild av hur uttrycket i och för sig har omtolkats semantiskt. I 
avsnitt 6.2.1 visar jag inledningsvis i vilken utsträckning i och för sig förekommer tillsammans med 
adversativa och koncessiva markörer, och resonerar kring vad förändringar i detta mönster kan 
innebära. Därefter, i avsnitt 6.2.2 presenterar jag en närstudie av hur omtolkningen av uttryckets 
betydelse kan ha gått till. Detta avsnitt är indelat i två underavsnitt. I avsnitt 6.2.2.1 visar jag på 
meningsnivå hur i och för sig kan ha erhållit den koncessiva betydelsekomponenter genom inferens. 
Därefter lyfter jag blicken i avsnitt 6.2.2.2 och visar hur utbredda dessa vaga/polysema meningar 
där inferens kan ha verkat var i materialets olika perioder.  
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6.2.1 Samförekomst med adversativa och koncessiva markörer 

I tabell 9 nedan har jag sammanställt de adversativa och koncessiva markörer som förekommer i 
samma sats eller satsfogning som i och för sig enligt principerna i avsnitt 5.2.1. De markörer som i 
tabell 9 går under benämningen ”övriga adversativa” är däremot; antingen … eller; vare sig … eller; 
tvärtom; å andra sidan samt under det att (i betydelsen ’medan’). De olika koncessiva bisatsinledarna 
omfattar ehuru(väl), fastän, även om, om än, om således, om ock, oavsett vad och vad/hur … än. Denna 
kategori utgörs alltså dels av koncessiva subjunktioner, dels av inledare av generaliserande bisatser 
med koncessiv innebörd. Som övriga koncessiva markörer räknas trots allt, i alla fall och (än) må. 

Tabell 9. Antal belägg för adversativa och koncessiva markörer 

Markörer 1820–
1839 

1840–
1859 

1860–
1879 

1880–
1899 

1900–
1919 

1920–
1939 

1940–
1959 

1960–
1979 

1980–
1999 

2000–
2013 

Adversativa 24 25 20 30 24 26 14 22 32 42 
men 13 21 15 24 21 19 11 21 32 42 
neg. … utan 10 2 5 5 3 6 2 1 0 0 
övriga adversativa 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
Advers./Koncess. 4 9 7 12 5 9 6 1 2 4 
dock; emellertid 0 4 5 9 4 9 6 0 0 0 
likväl; ändå 4 5 2 3 1 0 0 1 2 4 
Koncessiva 8 10 9 18 10 16 10 9 3 4 
bisatsinledare 2 2 6 7 5 7 7 4 2 0 
visserligen 5 4 2 7 4 7 1 0 0 1 
väl 1 1 0 4 1 1 1 5 1 2 
övriga koncessiva 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 
Alla: 36 44 36 60 39 51 30 32 37 50 

Ett intressant resultat är att konstruktioner med negation i ett led och utan i ett följande är vanliga 
i den allra första perioden, men sedan blir ovanligare. I hög grad rör det sig om att ett eller annat 
inte bara är si utan även så (vilket skulle kunna föranleda beteckningen additiv, snarare än adversativ). 
Den här typen, som väldigt tydligt förutsätter att i och för sig tolkas bokstavligt, är nästan lika vanlig 
som samordning med men i den första perioden. Därefter är men den klart vanligaste markören av 
alla. Men om man ser till vad materialet säger om satsfogning, kan man också konstatera att 
koncessiva bisatser uppvisar lite högre värden från 1860 och hundra år framåt än både före och 
efter. Under de senaste perioderna fasas dessa ut, och samtidigt ökar samordning med men ganska 
markant. I vissa fall står men före i och för sig i satsen, men i stort sett är ökningen ett resultat av att 
konstruktionen i och för sig… men blir allt vanligare. 

De koncessiva eller delvis koncessiva markörerna i övrigt, det vill säga i första hand olika 
adverb, är också rätt ovanliga i materialets två, tre sista perioder, men ligger dessförinnan på en lite 
högre nivå. Att de koncessiva markörerna avtar mot slutet av det undersökta tidsspannet är logiskt 
om i och för sig vid det laget är en tydlig koncessiv markör på egen hand, det vill säga har införlivat 
en koncessiv betydelse genom inferens från kontexten. 
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Särskilt intressant när det gäller de adverbiella markörerna är att se vad som händer med 
visserligen, eftersom visserligen och i och för sig ofta används med ungefär samma innebörd idag (jfr 
avsnitt 3.3 och 5.2.1). Meningar där visserligen uppträder i samma sats som i och för sig var emellertid 
inte ovanliga fram till och med perioden 1920–1939, se till exempel (39) nedan. 

(39) a. Betänksamhet är visserligen i och för sig en förträfflig sak, men då den icke längre motiveras 
af förnuftiga skäl är den skadlig, och en warning som icke förebygger ett ondt utan 
motwerkar ett godt är icke blott gagnlös utan äfwen klanderwärd. (Dalpilen, år 1865) 

b. De inre bedöfningsmedlen äro många och visserligen icke alla af i och för sig förkastligt slag. 
(Kalmar, år 1902) 

I materialet från perioden 1920–1939 står visserligen i samband med i och för sig i 7 fall. I näst-
kommande period är motsvarande siffra 1. Om den moderna betydelsen började kunna användas 
vid sidan av den äldre omkring år 1920 (t1), skulle den här skillnaden mellan perioderna 1920–39 
och 1940–59 kunna tolkas som att vågen tippar över runt 1940, det vill säga att i och för sig och 
visserligen då börjar uppfattas som så synonyma att man inte gärna använder båda. 

Intressant är också att adverben dock och emellertid inte alls förekommer tillsammans med i och 
för sig i mitt material från och med 1960. Det kan delvis bero på att de numera, likt visserligen och i 
och för sig, inte gärna står tillsammans i samma sats, och att kontrast till innehållet i en ny sats hellre 
uttrycks med men. Bortfallet av dock och emellertid skulle även kunna förklaras av att de börjar 
uppfattas som något ålderdomliga eller formella.  

Till skillnad från dock och emellertid uppträder likväl och ändå fortsatt i meningar med i och för 
sig. Denna skillnad hänger samman med att de senare adverben har en större benägenhet att 
förekomma tillsammans med konjunktionen men; om det första ledet i en samordning innehåller i 
och för sig, så kan det andra utan vidare innehålla både men och ändå/likväl. 

När i och för sig används i ett kontrastivt sammanhang behövs som regel en adversativ markör 
för att kontrasten ska framgå. I 42 av meningarna från perioden 2000–2013 finns en sådan, men i 
58 av meningarna gör det inte det. Eftersom jag bara har tillgång till en grafisk mening för varje 
exempel av i och för sig utlämnas de men som påbörjar nästa mening, och man får nog räkna med att 
det är ett antal sådana i modernt skriftspråk. Samtidigt förekommer också i och för sig utan att någon 
kontrast behöver tydliggöras. I till exempel (40a–b) används i och för sig mest för att markera en 
talarinställning, och det går egentligen utmärkt att utelämna utan någon större påverkan på 
budskapet. 

(40) a. Skuldavskrivning ses av de flesta långivare som ett slags bistånd, vilket i och för sig är rimligt. 

b. Att det blev just för bästa regi kan i och för sig ifrågasättas, eftersom Gus van Sant också 
visade prov på regiarbete av yppersta klass i sin Paranoid park. 

Såväl behovet av ett men för att markera kontrast till ett i och för sig som möjligheten att använda 
uttrycket utan att framhålla ett möjligt alternativ tyder på att det inte i sig självt är adversativt. 
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6.2.2 Närstudium av betydelseomtolkningen 

Den syntaktiska analysen har visat att det redan från 1800-talets mitt förelåg ganska få formella 
hinder för den moderna tolkningen. Kartläggningen av de adversativa och koncessiva markörerna 
har dessutom visat att konstruktioner med negation + i och för sig i ett led och utan … i ett följande 
led, vilka innebär att i och för sig måste tolkas bokstavligt, blir påtagligt färre redan efter under-
sökningens första period. Kartläggningen har också visat att i och för sig i hög grad förekom till-
sammans med koncessiva och adversativa markörer både före och efter t1. Samförekomsterna med 
koncessiva markörer blir dock allt färre efter 1940, medan samförekomster med men tvärtom ökar 
efter 1980, vilket jag tolkar som ett tecken på att i och för sig antar ett koncessivt drag genom inferens 
från kontexten samtidigt som uttrycket fortsatt implicerar, kanske rent av i än högre grad än tidi-
gare, att den sats som modifieras med i och för sig ger uttryck för ett visst perspektiv, mot vilket man 
kan sätta ett annat. 

I slutet på 1800-talet stod i och för sig alltså oftast på en position som är vanlig för satsadverbial, 
och det fanns sällan några formella hinder för den satsadverbiella tolkningen. Samtidigt förekom 
uttrycket ofta i kontexter som präglades av koncessiva och adversativa betydelser. 
Förutsättningarna var alltså goda för att i och för sig skulle kunna reanalyseras och omtolkas som ett 
satsadverb som signalerar koncessivitet.  

I det följande ska jag försöka visa hur i och för sig kan ha erhållit den koncessiva betydelsen 
genom inferens från kontexten. Inledningsvis visar jag i avsnitt 6.2.2.1 hur inferens kan ha verkat i 
meningar där betydelsen hos i och för sig var ”potentiellt vag eller polysem”, en beteckning som jag 
använder för de fall då det vore formellt möjligt att tolka in både den äldre och den moderna 
betydelsen i uttrycket, utan hänsyn till språkbrukarnas faktiska uppfattning vid olika tidpunkter. 

För att inferensen ska ha fått bestående konsekvenser för hur en hel språkgemenskap 
uppfattade uttryckets betydelse måste den potentiellt vaga/polysema användningen ha haft en viss 
utbredning i språket. Därför har jag gjort en bedömning av dess utbredning i materialet under olika 
perioder, med särskilt fokus på perioderna mellan t1 och t2. Översikten presenteras i avsnitt 6.2.2.2 
nedan. 

6.2.2.1 Betydelseomtolkning på meningsnivå 

Här för jag ett resonemang kring hur betydelseomtolkningen kan ha skett i enskilda meningar från 
perioden mellan t1 och t2. I (41a–b) nedan återges ett par meningar med potentiellt vag eller polysem 
betydelse från perioden omkring t1. 

(41) a. Det må gärna medgivas, att en dylik förändring i och för sig, rent abstrakt taget, är möjlig 
– […] – men Elin Wägners psykologiska förmåga räcker icke till för att övertyga oss om 
fakticiteten i just det fall hon skildrat. (Svensk Tidskrift, år 1920) 

b. Den goda inledningen till boken lämnar läsaren en bättre möjlighet till förståelse av den 
store musikerns brev, vilka i och för sig äro högst intressanta men dock säkerligen icke 
äro njutbara för en större allmänhet. (Biblioteksbladet, år 1921) 

Oavsett om man tolkar i och för sig med den äldre eller den moderna betydelsen är meningarna fullt 
förståeliga. Detta blir extra tydligt om man byter ut i och för sig dels mot uttrycket i sig, som ju idag 
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betyder samma sak som i och för sig betydde förr, dels mot visserligen, som i modernt språk ofta går 
att använda med samma betydelse som i och för sig.  

(42) a. Det må gärna medgivas, att en dylik förändring i sig/visserligen, rent abstrakt taget, är möjlig 
– […] – men Elin Wägners psykologiska förmåga räcker icke till för att övertyga oss om 
fakticiteten i just det fall hon skildrat. (Svensk Tidskrift, år 1920) 

b. Den goda inledningen till boken lämnar läsaren en bättre möjlighet till förståelse av den 
store musikerns brev, vilka i sig/visserligen äro högst intressanta men dock säkerligen icke 
äro njutbara för en större allmänhet. (Biblioteksbladet, år 1921) 

Meningarna i (41) uttrycker en motsättning mellan två satser, där innehållet i den andra satsen anges 
ha högre giltighet än innehållet i den första. Det koncessiva betydelsedraget finns i kontexten i 
(41a), och markeras mycket explicit genom Det må gärna medgivas. I (41b) är det koncessiva draget 
inte lika uppenbart, och markeras inte explicit som i (41a). Det förefaller emellertid troligt att bi-
satsen uttrycker något koncessivt. För en läsare av Biblioteksbladet år 1921, som fick meningen i 
sin kontext, kan det koncessiva ha varit uppenbart, och då kan denne ha tolkat betydelsedraget som 
en inherent del av i och för sig.  

Intressant är att i sig i (41a–b) egentligen inte tillför så mycket i sammanhanget. Det går att ta 
bort i och för sig oavsett tolkning, och meningarna fungerar bra ändå. Detta är ett mönster som går 
att se i många av de vaga meningarna, eller kanske snarare: att betydelsen ’i sig’ inte är så pregnant 
är troligtvis en anledning till att i och för sig kan uppfattas som vagt/polysemt. 

När betydelsekomponenten ’i sig’ inte är så viktig för att budskapet ska gå fram, och när det 
koncessiva ligger i kontexten innebär det att meningen som helhet fungerar väl oavsett tolkning av 
i och för sig, och därtill ofta till och med betyder ungefär samma sak. Det förefaller troligt att sådana 
meningar utgjorde en gynnsam miljö för en omtolkning av uttryckets betydelse. 

När en betydelsekomponent väl har infererats som en del av ett uttryck kan detta börja 
användas i sammanhang där den infererade betydelsen är gångbar men inte den äldre (jfr avsnitt 
2.1.2). I perioden mellan t1 och t2 återfinns meningar där det är svårt att tänka sig den äldre 
betydelsen. Dessa meningar är från början väldigt få, men blir med tiden vanligare. I (43a–c) nedan 
återger jag några meningar där jag bedömer att den moderna tolkningen är rimligare.  

(43) a. Att Svärdsjö arbetarkommun fått sig upplåten baptistkapellets samlingssal var i och för sig 
något exceptionellt, men att en av vårt lands främste socialdemokratiske talare därvid 
uppträdde som föreläsare om Luther var väl ändå märkligare. (Svensk Tidskrift, år 1924) 

b. I detta program finns det i och för sig många tilltalande politiska betraktelser, men samtidigt 
äro de två partiernas synpunkter starkt begränsade till den krigssituation, som de neutrala 
fått känna många säregna verkningar av. (Tiden, år 1940) 

c. Nåja, i och för sig är väl inte Milano så ’bara’, men det ropar inte med smältande röst ’Italien’ 
i varje gata och gränd. (Litteraturbanken, Kati på Kaptensgatan, år 1952) 

Kanske skulle i och för sig kunna tolkas bokstavligt i (43a), men i (43b) och (43c) känns den äldre 
tolkningen väldigt krystad. När i och för sig används i sammanhang där den moderna betydelsen är 
sannolik men inte den äldre, har man anledning att tro att den nya betydelsen har etablerats som 
ett alternativ till den gamla.   
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6.2.2.2 Den potentiellt vaga/polysema användningens utbredning i materialet  

Jag utgår ifrån att den koncessiva betydelsekomponenten kan ha infererats från kontexten i vaga 
eller polysema användningar av i och för sig på det sätt som visats ovan. För att detta ska ha kunnat 
ske måste potentiellt vaga/polysema användningar rimligtvis ha varit relativt vanliga under en tid. 
Därför tecknar jag här en översiktlig bild av den vaga/polysema användningens utbredning i 
materialet. 

1800-talet 
Redan i materialets andra period, 1840–1859, är det fullt möjligt att finna meningar där man kan 
tolka i och för sig i den moderna betydelsen utan att det blir något större problem, se t.ex. (44) nedan. 

(44) Blott fjerdedelen af templet begagnas till gudstjenst, men denna fjerdedel är i och för sig en 
ansenlig kyrka. (Jönköpingsbladet, år 1846) 

Att det inte går att finna meningar där i och för sig kan sägas vara vagt eller polysemt från materialets 
första period beror på att nästan alla belägg på i och för sig från den perioden följs av själv. Meningar 
där i och för sig rent teoretiskt kan tolkas med den moderna betydelsen har således funnits sedan 
varianten med själv började avvecklas, även om de var ovanliga före t1 (och fortsatte vara ovanliga 
en bit in på 1900-talet).  Det är emellertid troligare att dessa ”vaga” i och för sig endast upplevs som 
vaga av nutida läsare eftersom det ligger nära till hands för oss att läsa in något koncessivt om det 
inte finns något som står i vägen för en sådan tolkning.  

Den äldre betydelsen ska ju definitionsmässigt vara den förhärskande före t1, och det är också 
vanligt att den moderna tolkningen kan uteslutas i 1800-talsmaterialet även när det inte föreligger 
några formella hinder av den typ som presenterats i den syntaktiska analysen, se t.ex. (45a–b). 

(45) a. Känslan är nemligen handlingens drifkraft; tanken leder utförandet i dess rigtning och 
sätt, men är i och för sig död. (Jönköpingsbladet, år 1850) 

b. Att det i och för sig är alldeles oriktigt att försälja sittplatser i kyrkan för begagnande under 
den allmänna gudstjensten, bör wäl hwar och en temligen wäl inse. (Tidning för Weners-
borgs stad och län, år 1867) 

Början av 1900-talet 
I början av 1900-talet förekommer användningar där betydelsen av i och för sig är potentiellt vag 
eller polysem, men de är få. I (46) ges ett exempel. 

(46) Att ”strejkbrytare” utsättas för trakasserier är ju i och för sig intet ovanligt, [m]en att förföljelsen 
fortsattes efter döden och, såsom i detta fall, skulle drabba värnlösa enkor och oskyldiga 
barn, detta är väl ett hittills ouppmädt rekord i lymmelaktighet, som förtjänar komma till 
allmän kännedom. (Östgötaposten år 1906) 

Omkring år 1920 indikerar den syntaktiska analysen att uppfattningen av i och för sigs funktion börjar 
förändras, och det är även därifrån jag börjar räkna med att det sker semantiska omtolkningar i 
användningar där betydelsen är vag eller polysem. Perioden 1920–1939 uppvisar fler vaga/poly-
sema användningar än föregående period, men de är fortfarande ganska ovanliga. Man kan här 
också notera att SAOB:s beskrivning av i och för sig, som daterar sig till 1933, antyder ett alternativ 
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till den äldre betydelsen: ”utan djupare innebörd, blott för att bilda inledningen till en reservation 
o.d.” (jfr avsnitt 3.1). I (47) nedan ges två exempel ur mitt material på potentiellt vaga/polysema 
användningar. 

(47) a. Och regnet har i och för sig varit riktigt välkommet och i högsta måtto gagneligt för den 
växande säden ävensom för återväxten på vallarna. (Dalpilen, år 1920) 

b. Detta är i och för sig nog så pikant, men det nämnda syndikalistorganets kommentarer äro 
för utomstående härvidlag det som förtjänar uppmärksamhet. (Dalpilen, år 1924) 

1940- och 50-tal 
I materialet från 1940–1959 börjar de potentiellt vaga/polysema användningarna av i och för sig bli 
desto fler. Några av dem återges i (48) nedan. 

(48) a. De italienska flygstridskrafterna, i och för sig vida starkare än de engelska på denna krigs-
skådeplats, kunna lätt förstärkas med tyska. (Svensk Tidskrift, år 1940) 

b. Den arkeologiska var i och för sig inte så märkvärdig, men här på Balkan fattas man ovillkor-
ligen av en viss rysning, när man ser det gångna glimta fram i sten och metall. (Litteratur-
banken, Bebådelse, år 1941) 

Generellt framstår 1940–1959 som en period med en knapp majoritet entydigt äldre användningar 
av i och för sig. Ganska många meningar är i varierande grad vaga/polysema. Med att detta menas 
att vissa användningar av i och för sig med lite vilja skulle kunna tolkas som både äldre och moderna, 
men att den ena tolkningen känns troligare. I andra fall förefaller alla möjliga tolkningar – den äldre, 
den moderna, eller båda två samtidigt – lika troliga (baserat på enbart en grafisk mening). Därtill 
finns några exempel där den moderna tolkningen av i och för sig är rimlig, men inte den äldre, se (49) 
nedan (= (43c) ovan). 

(49) Nåja, i och för sig är väl inte Milano så ’bara’, men det ropar inte med smältande röst ’Italien’ i 
varje gata och gränd. (Litteraturbanken, Kati på Kaptensgatan, år 1952) 

1960- och 70-tal 
Perioden 1960–1979 uppvisar stor skillnad i jämförelse med föregående period. Det finns fort-
farande en del meningar som är entydigt äldre, men de är förhållandevis få. Några av dem som jag 
bedömer vara entydigt äldre återges i (52) nedan. Värt att notera är att samtliga exempel är från år 
1965 och inte år 1976. 

(52) a. Bättre lokaler och mer personal är nog bra och nödvändigt, men det löser inte i och för sig 
några problem. (Press 65) 

b. Doc. Cramér betonar till slut att frågan är olöst om rökning i och för sig åstadkommer 
hjärtkärlsjukdom eller endast förvärrar en tidigare kärlförändring. (Press 65) 

Ett par av de meningar från 1960–1979 där i och för sig bedöms ha vag eller polysem betydelse visas 
(53) nedan.  
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(53) a. På den kubanska ambassaden förklarade man att ambassadörens avgång kommit över-
raskande, vilket i och för sig inte var särskilt märkvärdigt 'eftersom de flesta avhopp kommer 
överraskande'. (Press 65) 

b. Men en låg sjukfrånvaro är i och för sig inget tecken på hälsa. (Press 76) 

Flera av meningarna är sådana att det med lite vilja går att tänka sig den äldre betydelsen, men att 
den moderna förefaller mycket troligare, se (54) nedan. Denna kategori utgör en betydande del av 
materialet från 1960–1979. 

(54) I och för sig visar ju den glade och lycklige prov på planmässig förvirring, ty världen ser ju inte 
precis ut som en lekplats för de glada och lyckliga. (Press 65) 

Från denna period finns det, till skillnad från de tidigare perioderna, många exempel på att i och för 
sig används entydigt modernt. Några exempel ges i (55) nedan. 

(55) a. Belysningen av blitzen och koncentrationslägren tar upp åtskillig plats – i och för sig med 
rätta, det är självfallet – men kan ändå inte utveckla någon nämnvärd åskådlighet. (Press 
65) 

b. I och för sig finns mera anslående röster – hennes stämma har inte någon påtaglig rondeur 
och kan ibland göra ett sprött och litet torrt och klanglöst intryck – men sångerskan be-
handlar sitt instrument mästerligt. (Press 65) 

De allra flesta användningarna av i och för sig från perioden 1960–1979 framstår som antingen en-
tydigt moderna eller troligen moderna. En ganska stor del är potentiellt vaga eller polysema, och 
några få användningar är entydigt moderna. 

1980-tal och framåt 
I materialet från undersökningens två sista perioder, 1980–1999 och 2000–2013, är samtliga före-
komster av i och för sig antingen potentiellt vaga/polysema eller entydigt moderna (även om de flesta 
”potentiellt vaga/polysema” användningarna troligen är både tänkta och uppfattade som entydigt 
moderna). Möjligen är de entydigt moderna användningarna något fler i materialet från 2000–2013. 
Intressant nog förekommer i och för sig en gång efter visserligen i materialet från 2000–2013. Denna 
mening återges i (56) nedan.  

(56) 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) 

Enligt min språkkänsla är meningen i (56) ogrammatisk om man tolkar i och för sig modernt, 
eftersom visserligen och i och för sig här har samma betydelse och funktion. Tolkar man i och för sig i 
den äldre betydelsen fungerar meningen emellertid väl. Det är möjligt att skribenten här tänkte sig 
i och för sig i den äldre betydelsen, men det är också möjligt att visserligen idag inte utgör ett hinder 
för den moderna tolkningen av i och för sig för alla språkbrukare. 
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6.3 Samspelet mellan syntax och semantik 

Som beskrivet i avsnitt 2.1.2 kan en grammatikaliseringsprocess schematiskt tecknas A > A/B > B. 
Enligt Rosenkvist innebär A/B för den semantiska utvecklingen en period av vaghet eller polysemi, 
medan A/B för den syntaktiska utvecklingen karaktäriseras av ambiguitet (jfr avsnitt 2.1.5).  

Denna beskrivning stämmer väl in på grammatikaliseringen av i och för sig. Jag har identifierat 
A/B som perioden mellan omkring år 1920 (t1) och 1970 (t2). Under den här perioden är betydelsen 
av i och för sig många fall vag eller polysem. I en stor andel av materialet mellan t1 och t2 står i och för 
sig på en position som är möjlig för både innehållsadverbial (äldre i och för sig) och satsadverbial 
(moderna i och för sig), vilket innebär i och för sig ofta kan ges två olika syntaktiska analyser. 

I Rosenkvist 2005 och Rosenkvist & Skärlund 2011 verkar samspelet mellan syntax och 
semantik i grammatikaliseringsprocessen följa ett mönster som består i att det sker syntaktiska 
reanalyser som inte påverkar vad uttrycket betyder, och semantiska omtolkningar som inte påverkar 
uttryckets syntaktiska funktion (jfr avsnitt 2.2.1).  

Vad beträffar syntaktiska reanalyser som inte påverkar semantiken skulle detta kunna sägas till 
viss del stämma för grammatikaliseringen av i och för sig, om än med en vidare bild av vad som 
menas med detta. I (57) nedan betyder uttrycket som helhet samma sak oavsett om man analyserar 
i och för sig som innehållsadverbial eller satsadverbial, men i och för sig i sig har egentligen olika 
betydelsekomponenter i de olika analyserna.  

(57) Den goda inledningen till boken lämnar läsaren en bättre möjlighet till förståelse av den 
store musikerns brev, vilka i och för sig äro högst intressanta men dock säkerligen icke  
äro njutbara för en större allmänhet. (Biblioteksbladet, år 1921) 

Betydelseskillnaden här består främst i att i och för sig med den äldre tolkningen fokuserar på att 
framhålla hur den store musikerns brev är ”egentligen”, oavsett vad den stora allmänheten tycker om 
dem. Den moderna tolkningen anger snarare en koncessiv inställning till det beskrivande ledet högst 
intressanta. Ändå är det troligt att skribenten syftar att med hela yttrandet framhålla båda dessa be-
tydelser, och således kan man hävda att yttrandets betydelse som helhet inte påverkas av den syn-
taktiska reanalysen från innehållsadverbial till satsadverbial.  

Det finns även meningar i materialet där det är svårt att säga hur betydelsen hos i och för sig 
skiljer sig åt beroende på vilken syntaktisk analys som görs, se till exempel (58) nedan.   

(58) Intressant är att Phil Woods i detta album spelar en hel del klarinett, i och för sig inte särskilt 
märkvärdigt, men bara att få höra klarinettspel på en session av denna typ skapar en positiv 
inställning till skivan. (Press 65) 

Hade dessa meningar varit fler hade man kunnat hävda att grammatikaliseringen av i och för sig följer 
samma mönster som grammatikaliseringen av bara och typ i det här avseendet. Sådana meningar är 
dock ganska ovanliga. Snarare brukar en reanalys från innehållsadverbial innebära en viss betydelse-
skillnad i vad i och för sig som uttryck betyder.  

Angående den andra sidan av myntet, den semantiska omtolkningen, menar jag att dessa inte 
verkar kunna ske utan att det samtidigt sker en reanalys av uttryckets syntaktiska funktion. Detta 
menar jag har att göra med att den moderna betydelsen är satsadverbiell till sin natur. Betydelsen 
som i och för sig har idag är koncessiv, och när i och för sig används för att uttrycka någonting 
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koncessivt är det ett satsadverbial. För att jämföra med hur Rosenkvist & Skärlund visar att 
betydelsen av typ kan omtolkas utan att det påverkar den syntaktiska analysen ges i (59) ett sådant 
exempel från Rosenkvist & Skärlund (2011:15). 

(59) Jag har medvetet gått in för att inte göra en nyckelroman, typ Tikkanens uppgörelser.  

Typ är här entydigt en preposition, men betydelsen kan tolkas som både ’sort’/’slag’ och ’till exem-
pel’ eller ’ungefär som’. I den här kontexten är dessa betydelser väldigt lika varandra, men om typ 
tolkas med betydelsen ’ungefär’ så kan det sedan användas med den betydelsen i sammanhang där 
typ inte kan analyseras som en preposition, som i (60) nedan (Rosenkvist & Skärlund 2011:15). 

(60) Det var för typ två år sedan. 

Detta, menar jag, är en väsentlig skillnad mellan grammatikaliseringen av typ och grammatikali-
seringen av i och för sig; en preposition kan både ha betydelsen ’till exempel’ och ’ungefär’, men ett 
innehållsadverbial kan inte på samma sätt signalera medgivande. Således innebär en omtolkning av 
i och för sigs betydelse från den äldre till den moderna nödvändigtvis en syntaktisk reanalys. 

För grammatikaliseringen av i och för sig skulle jag vilja föreslå en modell för samspelet mellan 
syntax och semantik där de syntaktiska reanalyserna och de semantiska omtolkningarna inte är så 
uppdelade. I det följande tecknar jag min uppfattning av hur samspelet har sett ut.  

För det första har förutsättningarna för att språkbrukare ska börja tolka i och för sig som ett 
satsadverbial alltid funnits där på grund av att i och för sig i två avseenden beter sig mer som ett 
typiskt satsadverbial än som ett typiskt innehållsadverbial: det står oftast på position A1, och det 
står ofta på positionen före fokuserande och negerande adverbial.  

I det här avseendet liknar i och för sig avseendeadverbialen (jfr avsnitt 3.2). Avseendeadverbialen 
kan också stå både före och efter fokuserare och negation, och står vanligen på position A1. Även 
funktion hos det äldre i och för sig påminner om avseendeadverbialen. Som nämnt i avsnitt 3.2 kan 
avseendeadverbialen ha funktionen att framhålla en aspekt som är (mer eller mindre) viktig för att 
yttrandet ska förstås rätt. Denna funktion menar jag att i och för sig i sin bokstavliga betydelse ofta 
hade. Det äldre i och för sig kunde framhålla att det är skillnad på att betrakta en företeelse i relation 
till något annat och att betrakta den i sig själv, och inte ta hänsyn till kringliggande omständigheter. 
På detta sätt skulle man kunna argumentera för att det äldre i och för sig i själva verket är ett 
avseendeadverbial. Som nämnt i avsnitt 3.2 menar SAG att avseendeadverbialen har mycket 
gemensamt med satsadverbialen. Vissa adverbial som till exempel formellt sett ges till och med som 
exempel på både avseendeadverbial och satsadverbial. Om i och för sig kan klassificeras som ett 
avseendeadverbial innebär det alltså ytterligare en viktig förutsättning för att det skulle kunna 
utvecklas till ett satsadverbial.  

När den tydliga markören för att det är äldre i och för sig som avses – efterföljande själv – går 
från att vara i stort sett regel till att bli undantag under 1800-talets första hälft, finns det få 
indikationer på att i och för sig nödvändigtvis är ett innehållsadverbial. Men samtidigt finns det finns 
få meningar i materialet från 1800-talets första hälft där i och för sig kan sägas ha vag eller polysem 
betydelse. Detta innebär att den kraftiga nedgången för varianten i och för sig själv under materialets 
första perioder troligen inte är en följd av att själv börjar tolkas modernt. Snarare bör bortfallet av 
själv tolkas som en förutsättning för att grammatikaliseringen skulle kunna ta fart. 
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Redan innan grammatikaliseringen av i och för sig tog fart på allvar liknade det alltså syntaktiskt 
ett satsadverbial. Dessutom visar resultatet i 6.2 att i och för sig alltid har förekommit i 
koncessiva/adversativa kontexter. Förutsättningarna för att den koncessiva 
betydelsekomponenten skulle bli en del av i och för sig genom inferens fanns alltså där redan från 
början.   

Min bedömning av samspelet mellan syntax och semantik i grammatikaliseringen av i och för sig 
är att goda förutsättningar från syntaktiskt håll möjliggjorde att grammatikaliseringsprocessen 
kunde drivas framåt genom inferens. Det mellanliggande stadiet A/B karaktäriseras av meningar 
som både beskriver ett tings eller en företeelses beskaffenhet i sig självt, och därtill uttrycker någon 
grad av medgivande. I tillägg verkar dessa meningar karaktäriseras av att den äldre 
betydelsekomponenten mest är utfyllnad, och saknar vikt för att yttrandet som helhet ska bli 
begripligt. Detta sammantaget menar jag ledde till att i och för sig kunde tolkas olika av olika talare 
utan kommunikationen dem emellan blev lidande.  

7 Diskussion 

I avsnitt 2.1 redogjorde jag för ett antal processer som ofta är verksamma i en grammatikalisering. 
Jag har i avsnitt 6.1 visat hur prepositionsfrasen i och för sig reanalyserades som ett satsadverb. I 
avsnitt 6.2 har jag visat hur det koncessiva betydelsedraget i och för sig har idag kan ha erhållits genom 
inferens. I det här avsnittet vill jag återknyta till de andra processerna som diskuterades i avsnitt 
2.1.  

Betydelsen av i och för sig gick ifrån att vara bokstavlig till att bli mer abstrakt och svårfångad. 
Uttrycket har alltså genom abstraktion förflyttats från en mer konkret till en mer abstrakt domän. 
Med den nya mer abstrakta betydelsen blev i och för sig mer grammatiskt än tidigare, och uppvisar 
därigenom extension. Den här grammatikaliseringsprocessen är således liksom de allra flesta 
enkelriktad. Från att ha haft funktionen av ett attribut eller innehållsadverbial reanalyserades i och 
för sig till att bli ett satsadverbial. Eftersom satsadverbial har vidare syntaktisk räckvidd än attribut 
eller innehållsadverbial stödjer denna undersökning tesen om att grammatikalisering kan innebära 
en utvidgning snarare än en minskning av uttryckets syntaktiska räckvidd. 

Som beskrivet i avsnitt 2.1 uppvisar grammatikaliserade uttryck ofta dekategorisering, vilket 
innebär att det förlorar vissa av sina tidigare morfosyntaktiska egenskaper. För i och för sig yttrar sig 
detta dels genom att man inte längre kan säga i och för sig själv, vilket verkar ha varit den ursprungliga 
formen för uttrycket, dels genom att det finns indikationer på att i och för sig idag ofta uppfattas som 
ett ord. Detta framgår inte av den här undersökningens material, men en enkel sökning på Google 
visar att det råder en del förvirring kring hur i och för sig bör skrivas som indikerar att folk är 
tveksamma till om i och för sig bör betraktas som ett ord eller flera. En användare på Flashback 
skriver till exempel ”Hur ska detta skrivas, eller ska det inte skrivas alls? I och för sig iochförsig 
ioförsig. Snälla språkfascister, hjälp mig!” (Flashback 2005). I avsnitt 1 nämnde jag att det även 
finns de som har uppfattningen att i och för sig dels inte har något och i sig (i för sig eller iförsig), dels 
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att det innehåller ett ju (i och ju för sig eller iochjuförsig), vilket kan tolkas som ett tecken på att i och för 
sig har genomgått fonologisk reduktion.  

I uttryck som har grammatikaliserats kan man ofta se någon typ av spår av källbetydelsen. 
Beroende på hur man ser på detta kallas fenomenet antingen källdeterminering, vilket innebär att 
källan påverkar betydelsen genom hela grammatikaliseringsprocessen, eller semantiskt 
kvarhållande, vilket innebär att det finns rester av källbetydelsen kvar i ett grammatikaliserat uttryck 
(jfr avsnitt 2.1.2). Jag menar att detta kan sägas stämma för i och för sig, inte utifrån vad i och för sig 
(själv) i sig betydde, utan snarare utifrån vad det i förlängningen ofta innebar att använda uttrycket.  

I och för sig (själv) kan i grunden sägas ha handlat om perspektiv. Genom uttrycket kunde talaren 
guida lyssnaren i vilka aspekter av yttrandet som för tillfället skulle beaktas. Därför var i och för sig 
(själv) användbart i resonerande eller argumenterande sammanhang. Om man betänker varför man 
i sådana sammanhang kan behöva belysa olika betraktelsesätt framstår främst två anledningar som 
troliga.  

En av anledningarna är att man vill framlägga ytterligare argument för samma sak, som i (61) 
nedan (jfr resonemanget i avsnitt 5.1.3 om meningarna med konstruktion icke blott/endast … utan 
även/ock). 

(61) Den s.k. varningen, som redan i och för sig måste anses sakna nödig kraft, förlorar ännu mera 
i betydelse derigenom att varningen icke genast träder kraft. (Östgötaposten, år 1898) 

I sammanhang som detta kan framhållandet av ett tings eller en företeelses beskaffenhet i sig själv 
användas för att förstärka en ståndpunkt. 

Den andra huvudsakliga anledningen till att vilja belysa hur någonting är beskaffat i sig självt 
menar jag är att kontrastera det mot att inte endast betrakta någonting i sig självt, utan även beakta 
andra aspekter. Det är här jag menar att den adversativa betydelsekomponenten, som är så ofta 
används i samband med i och för sig, kommer in i bilden. Denna användning kan illustreras med 
exemplen i (62) nedan. 

(62) a. Det senare vore dock i och för sig ej någonting moraliskt orätt: det blefve orätt först ur 
lagens synpunkt. (Dalpilen, år 1883) 

 b. […] hwar och en af dessa festens episoder, i och för sig, utan wigt, bidrager, i sammanhang 
med det hela, att skingra er melancholi och gifwa en romantisk anstrykning åt hela skåde-
spelet. (Kalmar, år 1865) 

I (62a–b) ovan används i och för sig för att framhålla att om man endast betraktar tingen i sig själva 
framstår de som obetydliga, men helheten blir ändå lyckad när man betraktar tingen i sitt samman-
hang. 

I en jämförelse mellan två perspektiv där det ena bortser från tingets eller företeelsens relation 
till omvärlden och det andra tar hänsyn till andra perspektiv eller faktorer, menar jag att det är 
naturligt att perspektivet som tar hänsyn till andra faktorer ofta framhålls ha högre giltighet framför 
perspektivet som inte gör det. Detta resonemang grundar jag på att det är mer realistiskt att bedöma 
någonting i relation till andra omständigheter, eftersom ingenting egentligen existerar i sig självt.  

Följden av detta blir att i och för sig ofta hamnar i ett led som implicerar någonting koncessivt, 
eftersom det är ett naturligt sätt att resonera på: man medger vissa sanningar i det man ska 
argumentera emot, för att sedan visa på vilket sätt något annat har högre giltighet. För att tydligt 
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illustrera min poäng har jag konstruerat ett par meningar där detta tydligt framgår, se (63) nedan. 
Här använder jag för resonemangets skull i sig istället för äldre i och för sig.  

(63) a. Tanken med en picknick i hagen var i sig god, men när vi satt där bland kodyngor och 
med flugor surrande runt maten önskade jag att vi hade satt oss på en uteservering istället. 

b. Det är väl i sig inte ett problem att man har en annan religion än sin partner, men om man 
ska uppfostra barn ihop kan det kanske bli lite problematiskt. 

På det här sättet menar jag att betydelsen ’i sig (själv)’ lämpar sig väl för att medge att en aspekt har 
viss giltighet, men sedan framhålla någon annan aspekt som av någon anledning kan sägas ha högre 
giltighet.  

Sammanfattningsvis menar jag att man kan spåra i och för sigs nutida koncessiva 
betydelsekomponent på följande sätt: nyttan av att använda i och för sig i den äldre bokstavliga 
bemärkelsen är i grunden att framhålla en annan typ av perspektiv. Normalläget är att man 
uppfattar situationer som helhet, men med ett uttryck som i och för sig (själv) kan man isolera en 
företeelse, och tala om bara den. Detta gör att i och för sig (själv) är användbart i resonerande eller 
argumenterande sammanhang där man ställer olika betraktelsesätt mot varandra. När man i ett 
resonemang ställer två betraktelsesätt mot varandra känns det naturligt att det betraktelsesätt som 
ligger närmast verkligheten har högre giltighet än det som målar upp en fiktiv värld där saker och 
ting kan existera i sig själva. Således hamnar i och för sig (själv) ofta i det första ledet av en adversativ 
samordning, och i det andra ledet uttrycks någonting som bedöms ha högre giltighet i 
sammanhanget. Detta menar jag är grunden till att i och för sig än idag ofta används i adversativa 
samordningar. I ett resonemang eller en argumentation är det vanligt att man framhåller flera 
perspektiv. Ett vanligt mönster är då att man medger att den ena aspekten har giltighet i viss mån, 
men sedan framhåller något annat som i sammanhanget är viktigare.   

Det koncessiva och det adversativa är alltså betydelsekomponenter som av naturliga skäl alltid 
har varit sammanlänkade med uttrycket i och för sig. I grammatikaliseringen av i och för sig menar jag 
alltså att processen källdeterminering har verkat genom att uttryckets grundläggande 
användningsområde påverkade uttrycket genom hela grammatikaliseringsprocessen.  

En annan process som ofta omnämns när man talar om grammatikalisering är semantisk 
blekning. Den innebär att det lexikaliserade uttryckets lexikala egenskaper gradvis bleks (jfr avsnitt 
2.1.2). Som diskuterat i avsnitt 2.1.2 har vissa grammatikaliseringsforskare emellertid ifrågasatt om 
ett grammatikaliserat uttryck nödvändigtvis bleks semantiskt bara för att de konkreta 
betydelsereferenterna gradvis försvinner. I och för sig kan sägas ha blekts på så sätt att det är svårare 
att sätta fingret på exakt vad det betyder, men uttrycket har även genomgått det Traugott (2003:633) 
kallar för pragmatisk förstärkning. Abstrakta betydelsekomponenter som tidigare har legat implicit 
i många kontexter har trätt fram och förstärkts.  

Idag kan i och för sig sägas vara tätt knutet till talaren i och med att det uttrycker medgivande. 
Att i och för sig har utvecklats till att bli mer talaranknutet stödjs även av Edgren (2018:26), som visar 
att moderna i och för sig ofta förekommer tillsammans med det personliga pronomenet jag. Detta 
har såklart delvis att göra med att i och för sig inte kunde syfta på ett subjekt i första eller andra person 
när uttrycket hade bokstavlig betydelse, men det skulle även kunna tyda på att i och för sig har 
genomgått subjektifikation (jfr avsnitt 2.1.2). Att i och för sig utvecklades till att bli ett talaranknutet 
satsadverbial kan även det härledes till det äldre i och för sigs användningsområde; resonerande och 
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framläggande av olika perspektiv är tätt sammanknutet med att visa vad man tycker och tänker, 
vilket är att delge sin subjektiva inställning.  

8 Avslutning 

I den här uppsatsen har jag visat hur uttrycket i och för sig har grammatikaliserats från att ha varit  en 
prepositionsfras med bokstavlig betydelse, till att bli ett satsadverb som uttrycker medgivande. I 
det följande sammanfattar jag kort vad jag har kommit fram till, och framlägger en hypotes om att 
i och för sig har grammatikaliserats ännu lite mer än vad som framgår av den här undersökningens 
material.  

Som beskrivet i avsnitt 2 råder ingen konsensus inom grammatikaliseringsforskningen om hur 
syntax och semantik samverkar i grammatikaliseringsprocessen. Därför är varje studerad 
grammatikalisering viktig för att öka förståelsen för hur en grammatikaliseringsprocess kan fungera. 
Samtidigt har grammatikaliseringsstudier ibland erhållit kritik för att ha försökt dra slutsatser om 
grammatikaliseringsprocesser som ägde rum långt tillbaka i tiden (jfr avsnitt 2.2). 
Grammatikaliseringen av i och för sig har skett under 1900-talet, och förändringen går från början 
till slut att studera genom sökning i elektroniska korpusar. Detta gör grammatikaliseringen av i och 
för sig, liksom grammatikaliseringen av typ, extra intressant för grammatikaliseringsforskningen.  

Analysen har visat att den moderna användningen av i och för sig troligen började användas vid 
sidan av den äldre någon gång i början av 1900-talet. Fram till omkring år 1970 existerade de två 
användningarna sida vid sida i språket. Ibland användes i och för sig entydigt med den äldre 
betydelsen och funktionen, och ibland med den entydigt moderna. I många fall, särskilt under 
perioden 1940–1979, är betydelsen av i och för sig potentiellt vag eller polysem. Utbredningen av 
detta vaga/polysema i och för sig på bekostnad av den entydigt äldre varianten betraktas som 
essentiell för att omtolkningen och reanalysen skulle kunnat ske. Efter omkring år 1970 bedöms 
grammatikaliseringen vara fullbordad. Det finns inga meningar i materialet från perioden därefter 
där i och för sig är entydigt äldre. Vad som formellt sett skulle kunna vara vaga/polysema meningar 
från perioderna 1980–1999 och 2000–2013 är högst troligt avsedda som moderna av skribenten, 
och tolkade som moderna av läsaren.   

Rosenkvist (2006) såg ett mönster för hur semantiska omtolkningar och syntaktiska reanalyser 
verkar ha samverkat i grammatikaliseringen av bara, som sedan även visade sig fungera väl för att 
beskriva grammatikaliseringen av typ (jfr avsnitt 2.2). Detta mönster verkar emellertid inte stämma 
för grammatikaliseringen av i och för sig. Liksom bara och typ genomgår i och för sig såväl syntaktisk 
reanalys som semantisk omtolkning, men till skillnad från grammatikaliseringen av bara och typ sker 
den syntaktiska reanalysen och den semantiska omtolkningen i samma steg i grammatikaliseringen 
av i och för sig. Detta, menar jag, beror på att förutsättningarna såg annorlunda ut för 
grammatikaliseringen av bara och typ å ena sidan och i och för sig å den andra. I grammatikaliseringen 
av bara och typ var semantiska omtolkningar som inte påverkade den syntaktiska analysen möjliga, 
och likaså syntaktiska reanalyser som inte påverkade ordens semantik. I fallet med i och för sig finns 
emellertid inte samma möjligheter, eftersom den nya koncessiva betydelsen som utvecklades är 
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satsadverbiell till sin natur. Således innebär en omtolkning av uttryckets betydelse nödvändigtvis 
en reanalys av dess syntaktiska funktion, och vice versa.  

Snarare verkar grammatikaliseringen av i och för sig ha karaktäriserats av kontexter där 
funktionen och betydelsen av både äldre och moderna i och för sig fanns representerade, och där 
betydelsekomponenten ’i sig’ inte var så pregnant. Därmed blev det lite godtyckligt vilka språkliga 
enheter i meningen som uppbar vilka betydelsekomponenter. Språkbrukare kunde då genom 
inferens tolka det koncessiva, som låg implicit dessa kontexter, som en inherent del av i och för sig. 
När den tolkningen väl hade gjorts kunde i och för sig börja användas i sammanhang där uttrycket 
signalerar en koncessiv inställning, men inte kan tänkas framhäva hur någonting i sig självt är 
beskaffat.  

I informellt tal eller skrift verkar i och för sig idag kunna läggas in lite här och där, och den 
koncessiva betydelsekomponenten är inte alltid alldeles uppenbar, se till exempel (65) nedan.  

(65) a. Jag kan hoppa ut, i och för sig, för jag har ätit färdigt, så får du plats. 

b. I och för sig, vi sitter ute. Det är rätt varmt idag. 

Man skulle kunna hävda att i och för sig, liksom typ, visar tecken på att ytterligare ha grammatikali-
serats från satsadverbial till diskursmarkör som signalerar någon grad av öppenhet eller medgörlig-
het, som i (65a). Alternativt skulle i och för sig som diskursmarkör kunna sägas ha den ungefärliga 
betydelsen ’nu har jag tänkt efter’, utan att det som följer efter behöver vara ett medgivande. Se till 
exempel (65b). Både funktionen att signalera öppenhet/medgörlighet och att signalera att man har 
tänkt efter går att härleda tillbaka till det äldre uttryckets funktion att belysa olika perspektiv. Att 
ha förmågan att se saker från olika synvinklar innebär dels att man inte är omedgörlig och obstinat, 
dels implicerar det att man har övervägt olika alternativ.  

För att fastställa om i och för sig idag kan betraktas som en diskursmarkör, och vad den i så fall 
kan användas för att signalera, behövs ytterligare studier av i och för sig i mindre formella kontexter. 
Efter två uppsatser om detta uttryck bestående av till synes orelaterade, slumpvis staplade formord, 
är jag emellertid benägen att hålla med tidningsskribenten från Kalmar år 1913:  

(66) Därmed bör det vara slut med allt vidare käbbel i denna i och för sig väl föga viktiga sak. 
(Kalmar, år 1913). 
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Tabell 10. De undersökta korpusarna 

Korpus År Antal tecken  

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 
Aftonbladet 1840-talet 1840–1849 62 750 360 
Aftonbladet 1850-talet 1850–1859 82 080 114 
Blekingsposten 1850-talet 1852–1859 6 872 622 
Dalpilen 1850-talet 1853–1859 4 279 882 
Folkets röst 1850-talet 1852–1859 21 192 929 
Jönköpingsbladet 1840-talet 1843–1849 6 257 030 
Jönköpingsbladet 1850-talet 1850–1859 11 239 938 
Post- och Inrikes Tidningar 1840-talet 1840–1849 40 422 904 
Post- och Inrikes Tidningar 1850-talet 1850–1859 40 853 794 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1840-talet 1848–1849 539 655 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1850-talet 1850–1859 7 553 487 
Aftonbladet 1860-talet 1860–1862 25 625 374 
Blekingsposten 1860-talet 1860–1869 11 604 635 
Blekingsposten 1870-talet 1870–1879 13 705 743 
Dalpilen 1860-talet 1860–1869 9 059 934 
Dalpilen 1870-talet 1870–1879 9 839 206 
Faluposten 1870-talet 1870–1879 10 208 884 
Gotlands tidning 1860-talet 1867–1869 2 274 700 
Gotlands tidning 1870-talet 1870–1879 9 156 362 
Jönköpingsbladet 1860-talet 1860–1869 16 578 536 
Jönköpingsbladet 1870-talet 1870–1872 4 719 664 
Kalmar 1860-talet 1864–1869 9 012 880 
Post- och Inrikes Tidningar 1860-talet 1860–1864 30 570 652 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1860-talet 1860–1869 13 233 932 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1870-talet 1870–1879 16 655 662 
Blekingsposten 1880-talet 1880–1884 7 364 561 
Dalpilen 1880-talet 1880–1889 14 790 475 
Dalpilen 1890-talet 1890–1899 18 901 917 
Faluposten 1880-talet 1880–1889 6 086 880 
Faluposten 1890-talet 1890 652 469 
Gotlands tidning 1880-talet 1880–1888 5 850 579 
Göteborgs weckoblad 1880-talet 1880–1889 8 171 730 
Göteborgs weckoblad 1890-talet 1890–1892 2 904 314 
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Kalmar 1880-talet 1880–1889 35 531 500 
Kalmar 1890-talet 1890–1899 40 548 884 
Lindesbergs allehanda 1880-talet 1880 507 103 
Norra Skåne 1880-talet 1880–1889 15 651 673 
Norra Skåne 1890-talet 1890–1897 15 437 380 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1880-talet 1880–1889 19 115 589 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1890-talet 1890–1898 18 490 998 
Wernamo tidning 1880-talet 1880–1884 3 392 423 
Östergötlands veckoblad 1880-talet 1885–1889 5 647 643 
Östergötlands veckoblad 1890-talet 1890–1895 6 943 811 
Östgötaposten 1890-talet 1895–1899 5 553 024 
Biblioteksbladet 1916–1940 4 595 593 
Dalpilen 1900-talet 1900–1909 15 442 493 
Dalpilen 1910-talet 1910–1919 24 285 154 
Diverse tidningar 1810–1933 5 358 564 
Folkbiblioteksbladet 1904–1908 398 330 
Kalmar 1900-talet 1900–1909 47 226 464 
Kalmar 1910-talet 1910–1918 43 505 471 
Rösträtt för kvinnor 1912–1918 1 873 503 
Svensk Tidskrift 1891–1940 7 202 567 
Tiden 1909–1940 7 106 662 
Östgötaposten 1900-talet 1900–1909 14 064 830 
Östgötaposten 1910-talet 1910–1917 494 736 
Dalpilen 1920-talet 1920–1926 18 126 101 
ORDAT: Svenska dagbladets årsbok 1923–1958 1923–1958 1 528 935 
Litteraturbanken 1611–2018 142 096 039 
Press 65 1965 1 119 449 
Press 76 1976 1 348 122 
DN 1987 1987  5 122 590 
GP 1994 1994 21 331 715 
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 
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