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Sammandrag 

Möjligheten att utelämna ett finit ha i bisats har varit en integrerad del av det svenska språket 

under flera århundraden. Det övergripande syftet med denna studie är att förklara varför 

konstruktionen uppstår och sprids i äldre svenska. Materialet består av 24 texter mellan 1435 

och 1756, där bisatser med utsatt eller utelämnat hjälpverb excerperats. Bruket i äldre svenska 

har analyserats med variationslingvistiska metoder för att kartlägga spridningsprocessen och 

dess bakomliggande faktorer. Resultatet visar att ha-bortfall ökar kraftigt i frekvens vid slutet 

av 1600-talet, men att konstruktionen i begränsad mängd återfinns sedan andra hälften av 

1400-talet. Uppkomsten under yngre fornsvenska betraktas som en syntaktisk innovation, 

medan frekvensökningen karaktäriseras som själva förändringen – en normförskjutning (jfr 

Milroy 1998).  

Innovationen tycks vara avhängig en ny svensk bisatsledföljd med satsadverbial före 

finita verb. Under äldre fornsvensk tid förekom obligatorisk flyttning av finit verb till I° i 

bisatser, vilket under yngre fornsvensk och äldre nysvensk tid övergick till ett system med 

verbet i V°. När ett finit ha inte flyttar till en högre position i den syntaktiska strukturen 

upphör det också att vara obligatoriskt. I en modern svensk huvudsats är flyttning till en 

strukturellt högre position, C°, fortfarande regel, varför ha-bortfall uteslutande förekommer i 

formella bisatskontexter. Innovationen diskuteras därmed i rent grammatiska termer, medan 

1600-talets normförskjutning ses i ljuset av samhälleliga faktorer. Konstruktionens dramatiska 

frekvensförskjutning kan mycket väl bero på utökat inflytande från talvarieteten bildat 

umgängesspråk (jfr Widmark 1991). Möjligen har även språkkontakt med högtyskan påverkat 

konstruktionens stilistiska värde, men att karaktärisera ha-bortfall som ett syntaktiskt lån (jfr 

Platzack 1983) förefaller helt missvisande.  

 

Nyckelord: Ha-bortfall, bisatsstruktur, V-till-I-flyttning, bildat umgängesspråk, innovation 

och förändring, diakron syntax. 
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1 Introduktion 

Inom den historiska språkvetenskapen är den kanske mest centrala uppgiften att förklara 

varför språk förändras. Om vi inte kan redogöra för vilka mekanismer som varit verksamma 

när en fonologisk, morfologisk eller syntaktisk struktur över tidens gång blir till något annat, 

framstår det flyktiga i ett språksystem fortfarande som ett mysterium. Men även om en 

orsaksförklaring kunde betraktas som ett slutgiltigt mål ur vetenskaplig synvinkel, är det 

uppenbart att detta måste föregås av någonting. En plausibel förklaring underlättas av en 

stringent analys av skillnaden mellan två diakroniskt relaterade system, och dessutom är det 

högst rimligt att själva förändringsprocessen synas i detalj. Innan vi närmar oss frågan om 

varför något sker, är det helt enkelt önskvärt att veta vad som faktiskt har ägt rum. 
Svaret på hur en språklig förändringsprocess beskrivs på ett adekvat sätt är i hög grad 

avhängigt teoretisk skolbildning. Inom sociolingvistiskt inspirerad forskning görs ofta en 

distinktion mellan innovation och förändring (se Milroy 1998:46–48).  Innovationer syftar på 

att enskilda talare börjar använda sig av ett tidigare okänt uttryckssätt, medan en förändring 

utgörs av att innovation blir till ny norm i en språkgemenskap. Generativt inriktade 

språkhistoriker skiljer istället mellan system och bruk, eller I-språk (intern) och E-språk 

(extern) (se Lightfoot 2006:7–15). För att förstå hur det går till när nya generationer avviker 

från föregående i språkvanor, måste man studera hur ett nytt mentalt system – I-språk – leder 

till nya befintliga yttranden i omvärlden – E-språk. Föga förvånande tenderar dessa modeller 

att leda till olika typer av förklaringar. Sociolingvister betonar utomspråkliga orsakssamband, 

medan generativt inriktade språkhistoriker gärna relaterar en förändring till ett språksystems 

övriga struktur.
1
 Att dessa synsätt på förhand skulle utesluta varandra är dock på intet sätt 

uppenbart. (se vidare avsnitt 2.1, 2.3) 

I denna uppsats presenterar jag en diakronisk studie över en syntaktisk konstruktion i 

äldre svenska – utelämnat finit ha i bisats – där jag vill visa att både externa och interna 

faktorer kan inkluderas i ett orsakssamband. Utelämnat finit ha syftar på att det i modern 

svenska är möjligt, men inte obligatoriskt, att konstruera en bisats i perfekt eller 

pluskvamperfekt utan ett synligt hjälpverb (se (1:1 a)). Det råder delade meningar om hur 

länge denna möjlighet har funnits (se vidare avsnitt 2.2.2), men variation mellan ett utsatt och 

utelämnat har/hade råder åtminstone i 1700-talets svenska (se (1:1 b–c)):
2
 

(1:1) a. Han gnäller över att han inte (har/Ø) fått vara med. (K)  

 b. Han klagar at han ej fått instruction och grader.  (Åkerhielm 1700–1702:109) 

 c. Jag önskar först och främst at K.M:t hade fått igen i sijne händer Dunemunde skantz 

(Åkerhielm 1700–1702:89) 

Ha-bortfall i bisats har vid flertalet tillfällen varit föremål för studier inom nordistiken, både 

ur ett synkront och ur ett diakront perspektiv (se vidare avsnitt 2.2). Emellertid är bilden på 

intet sätt entydig, vare sig vi talar om rent beskrivande eller mer förklarande aspekter. Det 

tycks således finnas god anledning att på nytt försöka utröna varför konstruktionen existerar i 

                                                           
1
 Givetvis är detta en generalisering, men troligen en i stora drag accepterad sådan (se t.ex. Johansson 2010).   

2
 Beteckningen (K) efter ett exempel avser att meningen är konstruerad av författaren till denna uppsats. 
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modern svenska. Genom att göra detta vill jag i denna uppsats sprida ljus över en specifik 

språklig förändringsprocess, och i ett vidare perspektiv bidra med kunskap inom den gren av 

lingvistiken som strävar efter större förståelse av syntaktisk förändring.  

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att förklara varför möjligheten att utelämna ett 

finit ha i bisats uppstår och sprids i äldre svenska. I enlighet med den ovan antydda bilden 

betraktar jag detta som studiens slutgiltiga mål, vilket måste föregås av en noggrann 

observation av konstruktionens förekomst under olika stadier i svenskans historia och av dess 

diakrona utveckling. Följande två frågeställningar skall besvaras innan ett orsakssamband kan 

presenteras: 

 1: I vilken utsträckning förekommer utelämning av ett finit ha i bisats under olika 

synkrona stadier i svenskans historia, och hur förändras detta över tid? 

 2: Vilka utom- och inomspråkliga faktorer har påverkat konstruktionens uppkomst och 

spridning? 

1.2 Terminologi 

Jag kommer i denna uppsats att tala om utelämning av ha och ha-bortfall utan att någon 

skillnad åsyftas. Eftersom ha-bortfall även kan förekomma i infinita strukturer (se vidare 

avsnitt 2.2.1) förtydligar jag vilken typ som avses om det av sammanhanget inte är uppenbart. 

Efter Platzack (1983) kommer jag även att använda mig av beteckningen hava-drop, 

företrädesvis i tabeller och dylikt, och detta reserveras för bortfall av finit ha.
3
  

1.3 Disposition 

I närmast följande kapitel behandlas dels uppsatsens teoretiska bakgrund, dels tidigare studier 

om hava-drop i de nordiska språken. I det tredje kapitlet presenterar jag det material som 

använts i den empiriska undersökningen, med en tillhörande motivering av mitt urval av äldre 

texter. I det fjärde introducerar jag undersökningens metod och beskriver det statiska 

analysprogram som applicerats vid min analys av hava-drop i äldre svenska. Resultatet 

redovisas i kapitel fem, vilket också utmynnar i att jag ger ett svar på de frågeställningar som 

presenterats i avsnitt 1.1. I ett sjätte kapitel diskuterar jag detta resultat, och återkopplar till 

inledningen genom att presentera den förklaring som är uppsatsens övergripande syfte att 

tillhandahålla. I det sjunde och sista kapitlet avslutar jag med en kort sammanfattning. 

 

                                                           
3
 En annan vanlig beteckning i litteraturen är SB (ensamt supinum bisats) (se t.ex. Östman 2002), vilken inte 

används i detta arbete. 
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2 Teoretisk och empirisk bakgrund 

I följande kapitel redogör jag för tidigare litteratur som jag anser vara av relevans för min 

undersökning av hava-drop i äldre svenska. I genomförandet av min empiriska undersökning 

har jag i hög grad inspirerats av det variationslingvistiska angreppsätt som existerat inom den 

historiska lingvistiken sedan 1960-talet, och detta beskrivs i avsnitt 2.1. I avsnitt 2.2 redogör 

jag för tidigare studier om hava-drop i nordiska språk och i äldre svenska. Detta utmynnar i 

avsnitt 2.3 där jag inom ramen för generativ grammatik föreslår en koppling mellan möjlighet 

till hava-drop och verbets position i bisatsen.  

2.1 Språklig variation och förändring 

I princip alla lingvister torde skriva under på att språklig förändring föregås av språklig 

variation, även om begreppet variation får olika mycket uppmärksamhet inom olika paradigm 

(jfr. t.ex. Håkansson 2011:96–100). De första som explicit uttryckte detta anses vanligen vara 

Weinreich, Labov & Herzog (1968), som i sin epokgörande artikel beredde väg för en mängd 

diakrona studier med fokus på sambandet mellan språkets heterogenitet och dess 

förändringsbenägenhet. Centrala teoretiska antaganden är att kopplingen mellan struktur 

homogenitet inte på något sätt är relevant för fenomenet språk, och att språklig förändring 

måste betraktas som ett samspel mellan språkinterna och språkexterna orsaker. Följande citat 

illustrerar: 

The association between structure and homogeneity is an illusion. Linguistic structure includes 

the orderly differentiation of speakers and styles through rules which govern variation in the 

speech community; native command of the language includes the control of such heterogeneous 

structures. […] Linguistic and social factors are closely interrelated in the development of 

language change. Explanations which are confined to one or the other aspect, no matter how 

well constructed, will fail to account for the rich body of regularities that can be observed in 

empirical studies of language behavior. (Weinreich et. al. 1968:187–188) 

I föreliggande uppsats ansluter jag mig till denna uppfattning. Min avsikt är att analysera den 

variation som framträder i efterlämnade texter, för att på så sätt frilägga de faktorer som har 

påverkat den syntaktiska konstruktionens uppkomst och spridning. I enlighet med premissen 

att all förändring föregås av variation, och att denna variation uppvisar ett mönster som på 

intet sätt bör karaktäriseras som slumpmässigt, betraktar jag detta som ett lämpligt sätt för att 

förstå vad som ägt rum när ha-bortfall i bisats har blivit en integrerad del av svensktalandes 

grammatik. 

 I anslutning till Milroy (1998) kommer jag i min förklaring av konstruktionens diakrona 

utveckling även att göra en distinktion mellan innovation och förändring. Som berördes i 

introduktionen framhåller Milroy (a.a.:46–48) att det är lämpligt att separera dessa två stadier 

i en beskrivning av en språklig förändringsprocess. Innovation är en nödvändig förutsättning 

för att en förändring skall äga rum
4
 – om ett språksystem vore statiskt och inte tillät nya 

                                                           
4
 Eftersom syntaktisk förändring kan bestå i att en tidigare acceptabel struktur blir ogrammatisk är detta rimligen 

en sanning med modifikationer.  
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strukturer skulle förändringar lysa med sin frånvaro – men för att innovation skall bli till 

förändring måste det ske en normförskjutning i en språkgemenskap.  

Denna uppdelning får även konsekvenser för vilken typ av förklaring som bör ges till en 

språklig förändring, enligt Milroy (1998). Medan en innovation främst betraktas som ett 

utslag av språkets inneboende variabilitet, skall en förändring – i Milroys användning av ordet 

– alltid ses i ljuset av sociala faktorer. Denna generalisering är säkerligen möjlig att 

ifrågasätta; att förändring uteslutande beror på externa orsaker ser jag också som ett mycket 

starkt påstående. Detta verkar dock vara av hög relevans i fallet hava-drop, som vi skall se i 

denna uppsats, och i kapitel 6 argumenterar jag för att konstruktionen i hög grad följer de 

mönster som Milroy (a.a.) menar är typiska vid språklig förändring. 

2.2 Ämnesbakgrund 

I följande avsnitt ges en överblick av tidigare forskning som behandlat ha-bortfall i de 

nordiska språken. Jag inleder med att beskriva situationen i modern svenska och i andra 

nordiska språk, och redogör sedan för hur konstruktionen behandlats i diakront inriktade 

studier.  

2.2.1 Ha-bortfall i nordiska språk 

I modern svenska återfinns en rad konstruktioner där verbet ha kan utelämnas, trots att satsen 

innehåller en supinumform som i en annan syntaktisk kontext måste föregås av ett synligt 

hjälpverb
5
 (se Andréasson et. al. 2002, Malmgren 1985). Förutom att ett finit har/hade inte är 

obligatoriskt i de flesta bisatskontexter (se (2:1 a)), förekommer även utelämning av infinit ha 

efter vissa modala hjälpverb, såsom skulle och borde (se (2:1 b)). I huvudsatser är hjälpverbet 

dock obligatoriskt (se (2:1 c)), och samma faktum är giltigt för bisatser där har/hade föregår 

ett subjekt, t.ex. frågeformade villkorsbisatser (se 2:1 d):  

(2:1) a. Jag träffar en tjej som (har/Ø) skrivit en bok (K)   

 b. Du borde (ha/Ø) sett filmen! (K) 

 c. Jag (har/*Ø) redan sett den. (K) 

 d. (Hade/*Ø) du berättat det skulle jag inte ha insisterat. (K) 

Utelämning av finit har/hade i bisats har tidigare antagits vara en syntaktisk företeelse som 

inte existerar i andra nordiska språk än i svenskan (Garbacz & Larsson 2013). Det har vidare 

påståtts att konstruktionen endast existerar i skriftspråk (se Malmgren 1985:347f. och där 

angivna referenser). Båda dessa påståenden har emellertid falsifierats. Angående konstruk-

tionens geografiska utbredning är det visserligen tydligt att den främst förekommer inom 

svenskt språkområde, men Garbacz & Larsson (2013) visar att hava-drop har påträffats hos 

färöiska ungdomar, och dessutom tycks den ha varit gångbar i dialekter omkring Tromsø i 

norra Norge. Att hava-drop skulle vara främmande för talspråk är än mer ogrundat. Även om 

det är betydligt vanligare att utelämna ett finit har/hade i skrift, har det vi flertalet tillfällen 

                                                           
5
  Ett ha som inte (har/*Ø) hjälpverbstatus är alltid obligatoriskt (vilket denna mening illustrerar). 
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visats att hava-drop i talspråk har en frekvens på omkring 10 % av möjliga fall (Andréasson 

et. al. 2002, Malmgren 1985). Konstruktionen förekommer både i mer standardspråksnära och 

i mer dialektala varieteter över i princip hela Sverige (se Garbacz & Larsson 2013, Holm 

1951, 1960). 

      I litteraturen återfinns även flera förslag till varför hava-drop är strukturellt möjligt i 

svenskan. Malmgren (1985:353) för tillbaka utelämning på att bisatsens tempus ändå framgår 

av kontexten; om satsen är i perfekt eller pluskvamperfekt signaleras av matrissatsens verb 

och ha blir således redundant. Julien (2000) menar istället att en bisats endast behöver 

innehålla en synlig finithetsmarkör; antingen ett finit verb, en subjunktion eller ett subjekt. 

Enligt denna hypotes är således utelämning möjligt endast om satsen innehåller ett subjekt 

eller en subjunktion. Som Andréasson et. al. (2002:69–73) har visat, finns det dock exempel 

som tyder på att inget av dessa två förslag är helt giltigt. Av (2:2 a) framgår att ha-bortfall är 

möjligt i satser som endast är formellt underordnade och att tempus således inte signaleras av 

ett matrisverb. I (2:2 b) saknar bisatsen alla tre finithetsmarkörer. Sammanfattningsvis råder 

det således en viss otydlighet kring strukturella kriterier för ha-bortfall i modern svenska (jfr 

a.st). 

 (2:2) a. Att du inte gjort dig av med den! 

 b. På den lindade foten trädde vi en stor stövel som jag antar [stått här sedan huset var nytt]
 6
 

(Andréasson et. al 2002:72)   

2.2.2 Ha-bortfall i äldre svenska 

En relativt vedertagen åsikt om den historiska bakgrunden till ha-borfall i bisats tycks länge 

ha varit att konstruktionen uppstod i slutet av 1600-talet som ett resultat av högtyskt 

inflytande (se Johannisson 1945:164 ff., Platzack 1983). I en undersökning av Platzack 

(a.a.:45–52) som består i en excerpering av 18 texter skrivna mellan 1628 och 1748, sker en 

synnerligen dramatisk frekvensökning från och med år 1689. De sex texter som är skrivna 

före detta årtal saknar utan undantag exempel på konstruktionen, medan de efter aldrig har 

mindre än 20 %. Under 1700-talets mitt är bortfall betydligt vanligare än ett synligt ha.  

Detta stämmer väl överens med Johannissons (1945:184–185) resultat, även om han 

noterar enstaka exempel under 1670-talet. Johannisson (1945:164–165) påstår även utan 

förbehåll att detta beror på ’en direkt efterbildning av tyska språkvanor’. Det står klart att 

konstruktionen förekom i högtyskan och att språket utövade ett starkt inflytande på svenskan 

under stormaktstiden, och Johannisson (1960, refererad i Moberg 1993:144) framhåller i en 

senare studie att hava-drop först tycks bli frekvent i litteratur med tyskspråkiga förebilder. 

Både Platzack (1983:44) och Johannisson (1945:164) betraktar konstruktionen som enbart 

skriftspråklig. 

Moberg (1993:145–146) har emellertid lyft fram en rad exempel på konstruktionen redan 

under yngre fornsvensk tid, alltså 200 år tidigare än själva genombrottet. Vid en excerpering 

av Stockholm stads tänkeböcker 1474–1509 har hon påträffat 12 exempel, det tidigaste år 

1477 (se (2:3)). Även Ljunggren (1967) har anfört ett fåtal belägg under samma tidsperiod, 

                                                           
6
 Hakparenteserna i (2:2 b) används för att avgränsa en bisats utan synlig inledare. 



10 
 

det första så tidigt som 1461. Det verkar således som om högtyskt inflytande under 

stormaktstiden inte ensamt kan förklara konstruktionens uppkomst. Moberg (a.a.:148–150) 

vill istället föra tillbaka detta på fonologiska faktorer. Utelämning av ett finit ha i bisats skall 

helt enkelt bero på att ordet blivit så trycksvagt att det försvunnit, vilket förutsätter att vi har 

att göra med talspråklig innovation.  

(2:3) Laurens kötmangare feste lag sielf iij:e (3:e), ath han ecke saalth t[unn]a ööl vtgardes ellir 

brwkat köpslagan (År 1477, från Moberg 1993:145). 

Att ha-bortfall i bisats på intet sätt var en enbart skriftspråklig företeelse i äldre svenska har 

vidare framhållits av Östman (2002). I sin undersökning av svenska dramer från 1700-talet 

påvisar hon ett ymnigt bruk av strukturer utan finit ha. I enlighet med premissen att detta 

material bör återspegla dåtidens talspråk sluter hon sig till att konstruktionen hade ett starkt 

fäste även vid muntlig kommunikation. Östman (2002:238–242) menar vidare att det går att 

urskilja intressanta sociolingvistiska tendenser i materialet genom att applicera den 

uppdelning av dåtidens talspråk som gjorts av Widmark i en rad studier (se t.ex. 1991). Enligt 

Widmark (a.a.) är det under 1600- och 1700-talets svenska rimligt att urskilja tre talarter; 

offentligt tal, bildat umgängesspråk och dialekter. Hava-drop skall dels ha associerats med det 

offentliga talet, som var mycket skriftnära, dels med det bildade umgängesspråket som i hög 

grad avspeglade de högre ståndens språkvanor. Ha-bortfall i bisats bör således ha varit en 

syntaktisk konstruktion förknippad med viss prestige.
7
  

Som framgår av detta har åsikterna om konstruktionens historia varit många och stundtals 

motsägelsefulla. En påtaglig brist i dessa studier, som jag ser det, är att ingen föresatt sig en 

strukturell beskrivning för att förstå de grammatiska omständigheterna vid själva 

uppkomsten.
8
 Den enda som mig veterligen har föreslagit en sådan är Larsson (2009:374–

382), som argumenterar för att uppkomsten av hava-drop är avhängig en ny bisatsordföljd. 

Larssons hypotes kommer i denna uppsats att implementeras, och i nästa avsnitt introduceras 

kopplingen mellan hava-drop och bisatsledföljd inom ramen för generativ grammatik.  

2.3 Bisatsstruktur i äldre svenska och generativ grammatik 

Ända sedan Chomsky publicerade sin Syntactic Structures (1957) har den generativa 

grammatiken varit ett dominerande paradigm inom teoretisk syntaxforskning. Inom 

nordistiken har detta bland annat givit upphov till en rad nya perspektiv på syntaktiska 

förändringar – först inom princip- och parameterteorin och sedan 1990-talet inom det mini-

malistiska programmet (se Platzack 2002 för en översikt). En förändring som vid upprepade 

tillfällen har diskuterats är framväxten av en ny bisatsledföljd (se Platzack 1988, Falk 1993, 

                                                           
7
 Östman (a.st) antar efter Moberg (1993) att konstruktionen förekommit redan före slutet av 1600-talet, men 

tycks likväl mena att bruket i tal – även dialekter – härrör från skriftspråkligt inflytande. 
8
 I viss mån utgör Platzack (1983) ett undantag. Platzack (a.a.:57–59) betraktar uppkomsten av hava-drop som en 

utlösande faktor när finalt placerade finita verb i bisats och objekt som föregår ett infinit verb försvinner i äldre 

svenskt skriftspråk. Det grundläggande argumentet för detta är att satser utan ett finit verb ger upphov till 

tvetydiga strukturer; om det är möjligt att utelämna har/hade i en bisats finns det t.ex. inget som indikerar vilken 

position finitet har. Detta berör dock bara verkan och inte orsak av uppkomsten av hava-drop. 
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Håkansson 2011, Magnusson Petzell 2011). Under fornsvensk tid förekom en bisatsledföljd 

med det finita verbet före ett eventuellt satsadverbial (fa-ordföljd), till skillnad från modern 

svenska där adverbialet vanligen föregår verbet (af-ordföljd) (se (2:4 a–b)): 

(2:4) a. Æn min guϸ brytar eigh niϸar ϸin guϸ. (fa-ordföljd)  

 b. Om min gud inte bryter ner din gud. (af-ordföljd) (Från Håkansson 2011:104) 

Vad denna förändring beror på har varit mycket omdebatterat (se Håkansson 2011:100–109 

för en sammanfattning), men det tycks finnas ett visst mått av konsensus i hur skillnaden 

mellan de två strukturerna bör beskrivas inom ramen för generativ grammatik.
9
 I en 

fornsvensk bisats flyttade det finita verbet från verbfrasen till en position före adverbialet – I° 

– vilket går under namnet V-till-I-flyttning. I en modern svensk bisats stannar det finita verbet 

i verbfrasen, i V°, vilket gör att ett satsadverbial istället har sin plats före finitet. Detta 

gestaltas i (2:5 a–b), där strecket över brytar i (2:5 a) signalerar att ordet flyttar till en position 

högre upp i strukturen och inte realiseras fonologiskt i verbfrasen.
10

 

(2:5) a. [CP [C° æn [IP [SpecIP min guϸi][I° brytarv][NegP eigh [VP [SpecVP min guϸi ][V´ [V° brytarv] 

[Kompl  niϸar ϸin guϸ]]]]]]]  

 b.[CP [C° om [IP [SpecIP min gudi][NegP inte [VP [SpecVP min gudi ][V´ [V° bryter][Kompl ner din 

gud]]]]]] (från Håkansson 2011:104) 

En komplicerande faktor när det kommer till att tidsbestämma övergången från ett 

fornsvenskt till ett nusvenskt system, är att det i fornsvenska finns en rad strukturer som kan, 

men inte måste, analyseras som i (2:5 a). För det första kan ett pronominellt subjekt stå i C°
 

tillsammans med subjunktionen, vilket gör att negationen kan ha sin position i Spec, IP och 

således föregå det finita verbet utan att V-till-I flyttning uteblir. Dessutom kan ett finit verb ha 

sin position i slutet av bisatsen som i modern tyska (se vidare Platzack 1988:244–250, 

Håkansson 2011:112–114). De första entydiga exemplen på att det finita verbet stannar i VP 

återfinns i slutet av 1400-talet (se Håkansson 2011:128–130), vilket rent kronologiskt 

sammanfaller med de första kända exemplen på utelämnat ha i bisats (se avsnitt 2.2.2). 

 Larsson (2009:374–382) argumenterar för att denna koppling inte enbart är av 

kronologisk art, utan att utebliven V-till-I-flyttning är den grammatiska förutsättning som 

möjliggör utelämning av finit verb. Hon framhåller (a.a.:378) också att denna analys har ett 

visst stöd i modern svenska. I en modern svensk huvudsats flyttar det finita verbet 

obligatoriskt till C°, den position som innehas av subjunktionen i en bisats. Eftersom ett finit 

hjälpverb inte kan utelämnas i huvudsatser, förefaller det sannolikt att flyttning är relevant för 

att strukturellt beskriva möjlighet till utelämning även idag.
11

 Skillnaden mellan bisats- och 

huvudsatsstrutkur relaterat till hava-drop i modern svenska visas i (2:6 a–b):    

                                                           
9
 Se dock Petterson (1988) för en alternativ analys. 

10
 Läsaren bör notera att framställningen i detta avsnitt kräver förkunskaper i generativ grammatik. För en 

grundläggande introduktion i det minimalistiska programmets begreppsapparat på svenska, se Platzack (2011). I 

mer kortfattad form återfinns även lämpliga introduktioner i en rad avhandlingar, se t.ex. Magnusson (2007:178–

230). Övriga delar av uppsatsen är i så hög grad som möjligt utformade så att innehållet skall vara förståeligt 

utan inblick i den generativa satsmodellen. 
11

 Ytterligare argument för att möjligheten till hava-drop är avhängigt flyttning står att finna i frågeformade och 

inverterade bisatser. Det finita verbet föregår där en negation och hava-drop är inte tillåtet (se vidare avsnitt 4.1). 
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 (2:6) a.[CP Han [C°
 
har/*Øv ] [NegP  inte [VP [harv][gått]]]] (K)   

 b. [CP [C° om][IP han [NegP inte [VP [har/Ø][gått]]]]] (K) 

Jag vill här framhålla att positioners relevans för utelämning kan förstås som att bortfall är 

möjligt om ett finit ha inte behöver lämna sin basposition i VP. Till grund för mitt 

resonemang ligger den analys av subjektslösa satser i fornsvenska som Håkansson (2008) 

presenterar. I äldre fornsvenska kunde ett subjekt inte enbart utelämnas från fundamentet som 

i modern svenska (se (2:7 a)) utan även från en position till höger om det finita verbet (se (2:7 

b)): 

(2:7) a. (Jag) tänkte inte på det. 

 b. þar gierþi kirchiu aþra. 

     ’Där byggde (han) en annan kyrka.’ (Håkansson 2008:216) 

Håkansson (2008) argumenterar för att detta beror på att subjektet i äldre fornsvenska inte 

obligatoriskt måste lämna sin basposition i verbfrasen och flytta till en strukturellt högre 

position – vilket är fallet i modern svenska. I termer av generativ grammatik innebär detta att 

den prototypiska positionen för subjekt i modern svenska, Spec, IP, är försedd med EPP 

(extended projection principle), en beteckning som används inom det minimalistiska 

programmet för att visa att en position har ett grammatiskt krav på att realiseras fonologiskt 

(se vidare Platzack 2011:78f.). I äldre fornsvenska har Spec, IP inte motsvarande krav på 

fonologisk realisering. Så länge flyttning från baspositionen till en högre position i strukturen 

inte är obligatorisk kan alltså utelämning av subjekt förekomma. Resonemanget kan även 

tillämpas för att förstå den koppling mellan verbets position i strukturen och möjligheten till 

hava-drop som Larsson (2009) antar. Så länge verbet obligatoriskt måste lämna VP och flytta 

till I° kan hava-drop inte förekomma, men när denna flyttning inte längre är obligatorisk 

öppnas möjligheten för utelämning av ha. Sambandet formaliseras nedan, där ha-bortfall är 

möjligt i struktur (2:3 b) men inte i (2:3 a). I°
 
är i (2:3 a) försedd med markeringen EPP. 

(2:3) a.[CP [C° om] [IP han [Io harv EPP] [NegP inte [VP [ harv] [ gått]]]]] (K, Hypotetisk)   

 b. [CP [C° om] [IP han [ NegP inte [ VP [har/Ø] [gått]]]]] (K) 

Antagandet om ett samband mellan verbets position i satsen och möjligheten till hava-drop 

predicerar att de första exemplen på utelämning av finit hjälpverb i svenska bör uppträda 

parallellt med förlusten av obligatorisk V-till-I-flyttning. Med största sannolikhet kan detta 

samband inte förklara den kraftiga frekvensökning som enligt Platzack (1983) och 

Johannisson (1945) sker i slutet av 1600-talet, när utebliven V-till-I-flyttning har förekommit i 

mer 200 år. Att som Milroy (1998) skilja mellan innovation och förändring framstår därmed 

som en nödvändighet. Det bör noteras att denna separation också innebär att jag använder mig 

av två sinsemellan olika teorier i denna uppsats, men enligt min mening är detta en 

nödvändighet. Lika lite som generativ grammatik är en teori om språkförändring, 

tillhandahåller det sociolingvistiska paradigmet en adekvat begreppsapparat för att beskriva 

syntaktiska strukturer. Att ett tvärteoretiskt angreppssätt är en nödvändighet för att 

fullständigt redogöra för den här studerade konstruktionen poängteras vidare i avsnitt 7.  
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3 Material 

Följande kapitel berör det material på vilket undersökningens resultat bygger. Jag inleder med 

att diskutera mitt urval av texter och redovisar hur jag betraktar det faktum att äldre språk-

stadier endast är bevarade i fragment. Därefter presenteras den korpus som är resultatet av 

detta resonemang. 

3.1 Att avgränsa en lämplig undersökningskorpus 

Om en historisk lingvist inriktar sig på en varietet som inte talats under 1900-talet står hon 

inför det oundvikliga förhållandet att studieobjektet inte är bevarat i sin mest ursprungliga 

form; dåtidens talspråk. Även om det står utom ens makt att förändra situationen är det ett 

faktum som förtjänar att tas hänsyn till. Att okritiskt sluta sig till att en syntaktisk struktur 

som kan påvisas i texter under en viss period hade lika starkt stöd i det spontana talet kan i 

hög grad inverka negativt på undersökningens validitet. Det är också uppenbart att 

konstruktionen ha-bortfall i bisats potentiellt är ett fall där likhetstecken mellan tal och skrift 

kan få ödesdigra konsekvenser. I modernt tidningsspråk har konstruktionen en frekvens på 

mellan 80–90 % av möjliga fall, vilken kontrasterar mot runt 10 % i talspråk (Andréasson et. 

al. 2002:67–69). Som framhållits i avsnitt 2.2 har det även ifrågasatts om hava-drop 

existerade i dåtidens talade svenska.  

Ett möjligt tillvägagångssätt för att i någon mån undkomma detta problem är att enbart 

använda sig av texter som kan antas innehålla mindre skriftspråkspecifika drag, såsom brev 

och dagböcker. Ett sådant förhållningssätt företräds t.ex. av Magnusson (2007) och Falk 

(1993), båda generativt inriktade språkhistoriker som strävar efter att renodla ett äldre 

språksystem utgående från talspråket. Även jag är intresserad av på vilket sätt dåtidens 

talspråk kan sägas ligga bakom bruket i äldre texter, men mitt förhållningssätt är av både 

empiriska och teoretiska skäl delvis annorlunda. Istället för att konsekvent utesluta texter av 

formell karaktär, t.ex. religiös prosa och lagspråk, betraktar jag mer genrebundna verk som en 

värdefull resurs för att kartlägga om bruket av hava-drop är avhängigt texttyp.
12

 Rent 

empiriskt bör det vara högst fördelaktig att jämföra texter med olika formalitetsgrad för att nå 

en rimlig bedömning av konstruktionens stilistiska status. Ur teoretisk synvinkel kan 

spridning också ses som en konsekvens av att jag strävar efter att förstå hur dåtidens 

varierande bruk kan ses i ett utomspråkligt sammanhang. Om formalitetsgrad kan förklara 

varför ett äldre språkbruk varierar, kan det också indikera hur själva förändringen gått till. 

Det bör dock sägas att jag vinnlagt mig om att undersökningskorpusen till största delen 

ska bestå av texter som i någon mån kan karaktäriseras som mer talspråkliga. Inom historisk 

sociolingvistik förekommer stundtals en tredelad uppdelning (se Nevalainen & Raumolin-

Brunberg 2012:29) av texter som på olika sätt kan ge en inblick i dåtidens muntliga 

kommunikation. För det första kan texter vara talspråksnära, och detta innefattar i första hand 

privata brev och dagböcker, i andra hand övrig profan prosa av ej formell karaktär. För det 

                                                           
12 I någon mån tar även Magnussons (2007:165–168) hänsyn till bruket i mer formella texter, då han kontrollerar 

hur Bibeln skiljer sig från mer informella texter. 
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andra kan texter vara talspråksbaserade, och under denna kategori faller t.ex. tänkeböcker – 

protokoll som sammanfattar vad som hände och sades under rättsförhandlingar i dåtidens 

Sverige – även om dessa stundtals innehåller en blandning av både formell och privat stil. 

Slutligen kan texter vara avsedda att talas, och detta gäller prototypiskt dramer som är menade 

uppföras muntligt. Merparten av undersökningskorpusen består av texter som faller under den 

första och andra kategorin. Den tredje är dock inte inkluderad då Östman (2002) redan 

klarlagt situationen i svenska dramer och jag vid behov kan referera till henne.
13

   

Förutom verk av olika texttyp har jag i undersökningskorpusen velat inkludera författare 

från olika delar av landet. Det primära syftet med detta är att klarlägga om uppkomst och 

spridning av ha-bortfall inte bara kan spåras kronologiskt utan också geografiskt. En 

intressant aspekt i detta är också att geografisk distribution kan säga något om 

konstruktionens sociala konnotationer. Som nämndes i avsnitt 2.2.2, går det enligt Widmark 

(1991) under 1600- och 1700-talet att urskilja tre typer av talarter i ett svenskt språklandskap; 

offentligt tal, bildat umgängesspråk och dialekter. Det bildade umgängesspråket är i hög grad 

baserat på den regionala varietet som talades av adeln i Mälardalen. Om hava-drop främst är 

koncentrerat till författare vars skriftspråk kan tänkas avspegla denna varietet, vilket Östman 

(2002) delvis menar, finns det således anledning att fråga sig om denna typ av social 

differentiering har varit en betydande faktor i förändringsprocessen.  

Slutligen måste en korpus som har för avsikt att visa en syntakisk konstruktions diakrona 

utveckling ha en spännvidd över tid. Undersökningens startpunkt är förlagd till 1400-talets 

första hälft, alltså några årtionden innan de hittills första beläggen på hava-drop har funnits. 

Detta motiveras av att jag i någon mån vill kontrollera om konstruktionen kan ha förekommit 

ännu tidigare, samtidigt som undersökningens tidsramar inte tillåter en extensiv excerpering 

av ännu äldre språkskeenden. De sista texterna i korpusen representerar mitten av 1700-talet, 

då hava-drop måste betraktas som helt och hållet etablerat i svenskt skriftspråk (se avsnitt 

2.2.2). Eftersom min primära avsikt är att studera själva förändringsprocessen, har jag inte sett 

det som motiverat att fortsätta excerperingen efter denna tidpunkt. 

3.2 Undersökningskorpusen 

Totalt består undersökningskorpusen av 24 texter som presenteras i tabell 1 (se nästa sida) i 

kronologisk ordning. Årtalen baseras på tillkomsttid. Vid två fall föreligger en tydlig 

diskrepans mellan verkets tillkomsttid och den bevarade avskriftens. Didrik av Bern antas 

vara tillkommen under mitten av 1400-talet, medan handskriften härrör från ca 1500 (se 

Hirvonen 1987:63). Samuel Columbus Mål-roo eller Roo-mål är skriven under 1670-talet, 

men det bevarade manuskriptet dateras till ca 1700 (Hirvonen 1987:168). I bägge fallen anges 

verkets och inte manuskriptets tillkomstår.  

Uppgifter om författares geografiska hemvist härstammar från Svenska män och kvinnor 

(SMK) (1942–1955). Vanligen har jag angett födelselandskap, vilket bör vara lämpligt om 

uppväxten också spenderats i samma eller närliggande landskap. Två författare förtjänar dock  

                                                           
13 Av samma anledning har jag inte inkluderat tänkeböcker från Stockholm under yngre fornsvenska, där Moberg 

(1993) redan påvisat ett för tiden ymnigt bruk av ha-bortfall i bisats. Också detta tas hänsyn till i min summering 

av resultatet. 
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Tabell 1. Undersökningskorpusen. 

Titel (år) Författare Texttyp Geografisk hemvist 

Sju vise mästare (ca 1435)  – Novellsamling Östergötland 

Didrik av Bern (ca 1450) – Saga Uppland 

Jönköping stad tänkebok (1456–

1548) 

– Tänkebok Småland 

Stimulus Amoris (ca 1500) – Religiös prosa Östergötland 

Stockholm stads tänkebok (1544–

1548) 

– Tänkebok Stockholm 

Gustav Vasas bibel (1540) – Religiös prosa Mälardalen 

Krönika (1585) Per Brahe Krönika Södermanland 

Stockholm stads tänkebok (1633) – Tänkebok Mälardalen 

Anteckningar (1640) Carl Carlsson 

Gyllenhielm 

Memoarer Södermanland 

Brev till brodern Claes (1639–

1655) 

Johan Ekeblad Brev Västergötland 

Beskrivning över min vandringstid 

(1657) 

Agneta Horn Memoarer Mälardalen 

Jönköping smedsämbetes tänkebok 

(1643–1675) 

– Tänkebok Småland 

Stratonice (1665) Urban Hiärne Roman Mälardalen 

Mål-roo eller roo-mål (ca 1675) Samuel 

Columbus 

Anekdotsamling Dalarna 

Dagbok (1680) Haqvin Spegel Dagbok Blekinge 

Prästeståndets riksdagsprotokoll 

(1689–1697) 

– Protokoll Stockholm 

Brev (1700–1702) Samuel 

Åkerhielm 

Brev Stockholm 

Brev (1700–1708) Jon 

Stålhammar 

Brev Småland 

En karolinsk krigares dagbok 

(1702–1709) 

Robert Petré 

d.y. 

Dagbok Västmanland 

Prosastycken (1710) Johan Runius Skönlitteratur Västergötland 

Then swänska Argus (1732–1734) Olof von Dalin Tidskrift Halland 

Svea rikes lag (1734) – Lagspråk Stockholm 

Beskrifning öfwer sweriges 

lapmarker (1747) 

Pehr Högström  Sakprosa Medelpad 

Qvirfelds himmelska 

örtagårdsällskap (1756) 

Olof Rönigk Religiös prosa Stockholm 

en separat kommentar. Agneta Horn föddes visserligen i Riga, Lettland, men tillbringade 

större delen av sin uppväxt och sitt liv i stockholmstrakten. Urban Hiärne tycks ha spenderat 

sin tidiga barndom i de östra delarna (Estland/Finland) av det dåtida Sverige, men flyttade 

redan som 13-åring till Strängnäs och var sedan verksam i Uppsala och Stockholm. Jag har 

för dessa fall angett den något mer vaga beteckningen Mälardalen. När verket inte kan sägas 

vara avhängigt en enskild författare eller om denna är okänd, har jag istället beaktat 

tillkomstplats.
14

 Hädanefter betecknas verk antingen efter författarnamn eller genom en 

förkortning av verket. Det torde inte innebära något problem att genomskåda vilken text som 

                                                           
14

 Tillkomstplats framgår vanligen av själva verket, men angående Sju vise mästare, Didrik av Bern och 

Stimulus Amoris, se Hirvonen (1987:58, 63 respektive 60). 
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åsyftas, men om någon oklarhet skulle råda förklaras samtliga beteckningar i bilaga 1, där det 

också framgår vilka utgåvor som anlitats.  

Det bör vidare nämnas att jag delvis har använt mig av digitala versioner som finns 

tillgängliga på Fornsvenska textbanken (se vidare Delsing 2002), vilket underlättat delar av 

excerperingen (se vidare avsnitt 4.1). Som t.ex. Williams (2010) påpekar, måste man vid ett 

sådant tillvägagångssätt vara beredd på att versioner kan innehålla smärre korrekturfel. 

Eftersom min undersökning baserar sig på ett relativt stort antal belägg, menar jag att risken 

för en reliabilitetssänkning generellt sett bör betraktas som högst försumbar. Det är dock 

uppenbart att texter där hava-drop är sällsynt och tidigare inte har antagits förekomma 

förtjänar speciell uppmärksamhet i detta avseende. Samtliga belägg på hava-drop före 

frekvensförskjutningen har därför kontrollerats i originalutgåvan. Direkta citat härrör inte 

heller från den digitala versionen. De texter som tillhandahållits via fornsvenska textbanken 

avslutas med beteckningen (FT) i bilaga 1. 

4 Metod 

I detta kapitel presenterar jag undersökningens metod. Den grundläggande tanken med denna 

är att visa hur utelämnat ha i bisats kvantitativt fördelar sig i undersökningskorpusen, och att 

med hjälp av variationslingvistiska metoder synliggöra hur själva förändringsprocessen gått 

till. Metodiska verktyg som på ett lämpligt sätt synliggör diakrona händelseförlopp anses 

länge ha saknats inom språkvetenskapen.  Sedan sociolingvistikens framväxt under 1970-talet 

har dock allt större möjligheter att göra detta vuxit fram. I första hand har detta inneburit att 

nutida fonologisk och morfologisk talspråksvariation har kunnat ses i nytt ljus. (se t. ex. 

Håkansson 2008:107 f. och där angivna referenser). 

Eftersom studier i språklig variation och förändring främst har varit koncentrerat till nutid 

och fonologi/morfologi, innebär min studie ett visst avsteg från detta. Dels analyserar jag 

äldre skriftspråksmaterial, dels handlar min undersökning om den syntaktiska nivån av 

språket. Det har förekommit viss diskussion om syntaktiska konstruktioner är lämpliga att 

studera efter samma premisser som morfologiska och fonologiska, vilket främst grundar sig i 

att två varierande syntaktiska konstruktioner inte nödvändigtvis är semantiskt likvärdiga 

(Håkansson 2008:107). I mitt fall betraktar jag inte detta som ett problem, då hava-drop inte 

påverkar satsens semantik (jfr Larsson 2009:374 f.). Dock bör man givetvis ha i åtanke att 

själva materialet i historiska studier inte är – och aldrig kan bli – optimalt. Som berörts i 

avsnitt 3.1 innebär detta att mitt resultat inte direkt visar hur språksituationen i stort var under 

den aktuella tidsperioden. Hur denna kan ha varit är i stället något som måste postuleras efter 

en rimlig bedömning     

Kapitlet är upplagt på följande sätt: följande avsnitt ägnas åt undersökningens beroende 

variabel, bisatser i perfekt/pluskvamperfekt där ett synligt har/hade är möjligt men inte 

obligatoriskt. Jag avgränsar här vilka typer av bisatser som är vittnesgilla belägg på detta, och 

beskriver hur jag konkret gått tillväga vid excerperingen. I avsnitt 4.2 introducerar jag 
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undersökningens faktorgrupper – de oberoende variabler som kan indikera vad som påverkar 

variationen mellan utsatt och utelämnat har/hade. Slutligen beskriver jag det statistiska 

analysprogram som har använts för att bedöma vilka faktorgrupper som har en signifikant 

inverkan på valet mellan utsatt och utelämnat finit ha i äldre svenska.  

4.1 Excerperingsprinciper 

Två övergripande kriterier har använts för att urskilja bisatser med möjlighet till hava-drop. 

Det första kriteriet består i att bisatsen inte får innehålla ett subjekt placerat efter det finita 

verbet (jfr avsnitt 2.2.2). Detta utesluter dels frågeformade villkorsbisatser (se (4:1 a)), dels 

bisatser med inversion (se (4:1 b)). Då har/hade i dessa fall är obligatoriskt finns här ingen 

variation analysera. Det andra kriteriet avser att bisatsen inte får vara enbart semantiskt 

underordnad. Detta utesluter t.ex. belägg där satskomplexet består av ett sägesverb i 

matrissatsen och ett efterföljande citat (se (4:1 c)):  

(4:1) a.[…] ty hadhe han intet villat tagit emot det, hadhe iagh vehl fått en annan som dett gierna 

hadhe giort. (Stålhammar 1702–1709:72) 

 b.[…] i dy iagh kan sägia att mäst hvar annor vekia, sedhan iagh kåm hit, har iagh skrefvet 

digh, mit kieraste hierta till, […] (Stålhammar 1702–1709:40) 

 c. Då sade Fogden: Jag hade giordt'et om iag hade warit den som ni är. (Columbus ca 

1675:42)  

Trots att det i avsnitt 2.2.2 föreslagits att ett finit ha endast kan utelämnas i en struktur med 

modern af-ordföljd, har jag inte tagit hänsyn till verbets position i förhållande till andra 

satsdelar än subjektet. Anledningen till detta är att det inte framgår ytstrukturellt från vilken 

plats har/hade utelämnas (jfr Magnusson 2011:166–167). Att a priori utesluta belägg som 

bara möjligen representerar strukturer med obligatoriskt ha hade rimligen varit högst möjligt 

att ifrågasätta. Således består min primärdata av satser med både af- och fa-ordföljd (se 4:2 a–

b).
15

 Jag har också inkluderat bisatser med finalt placerat finit verb (se 4:2 c). Också i detta 

fall hade ett uteslutande varit en konsekvens av ett teoretiskt snarare än empiriskt antagande. 

(4:2) a. Pipar Anna blef tillfrågat, om hon icke haf. stulit 2 söllfftalrikar. (SST 2 1633:122) 

 b. […] beswärade sigh öf[ue]r d[octor] Johan[nes] Bure, att hann hafuer inthet  efterkomet 

rättens befallning. (SST 2 1633:158) 

 c. Då han nu i 2 dagar der drögdt hade […]. (Hiärne 1665:6)  

Jag har vidare uteslutit samtliga andraled i samordningsstrukturer som inte är koordinerade på 

satsnivå. Detta gäller dels satser där det andra samordningsledet föregås av en verbfras i 

perfekt eller pluskvamperfekt (se (4:3 a)), men även exempel med andra tempus, som i (4:3 

b). Att exempel av typ (4:3 a) bör föras tillbaka på samordningen i sig snarare än satsnivå är 

uppenbart i så måtto att även huvudsatser kan utformas på detta sätt. Detta är inte fallet i (4:3 

b), men det har vid flera tillfällen framhållits (se Moberg 1993:144 och där anförd litteratur) 

                                                           
15

 Det bör noteras att merparten av mina belägg med utsatt ha består av tvetydiga strukturer i detta avseende, då 

satser med möjlighet till ha-bortfall vanligen förekommer utan negation.    
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att denna typ av utelämning inte med säkerhet följer av samma syntaktiska principer som ha-

bortfall i enkla satser, då den tycks vara betydligt mer frekvent under äldre nysvensk tid. 

Eftersom jag inte har för avsikt att undersöka hur hava-drop i koordinationsstrukturer bör 

analyseras i förhållande till situationen i enkla satser, har jag betraktat det som säkrast att helt 

eliminera risken för att detta skulle påverka resultatet. Ett första samordningsled i 

koordination betraktas som ett vittnesgillt belägg, men det bör noteras att exempel av typ (4:3 

c) har analyserats som en bisats med utsatt ha, då koordinationen med största sannolikhet sker 

på en nivå under det finita verbet. 

(4:3) a. När han en gång heel wackert hade ändat sin prädijkan, ok mäd hiert-rörige Ja himmels-

bewekande ord framstält wår mänskelige Algemeene nöd […]. (Columbus ca 1675:5)  

 b. […] af thy blodhe, som wtran mz watne aff hans sidho, tha han war hængder a korseno 

och opgiwith andan. (Från Moberg 1993:144). 

 c. […] huru Miserablement iagh thett gambla och nija åhret [lijktat och begijnt] haffuer, 

[…] (Ekeblad 1639–1655:91) 

Det innebär i regel inga problem att identifiera relevanta participformer utan hjälpverb, då 

kategorin avviker formellt från presens och preteritum – andra tempus som uttrycks med ett 

verb. Visserligen sammanfaller kategorin delvis med participformer som styrs av hjälpverbet 

vara, som i äldre svenska också kunde användas för att bilda sammansatta tempus i förfluten 

tid (se vidare Larsson 2009), men då vara i regel är obligatoriskt har jag antagit att en ensam 

participform skall analyseras som ha-bortfall (jfr Johanisson 1945:165–166). Det måste dock 

framhållas att preteritum particip tycks kunna sammanfalla med preteritum vid enstaka 

tillfällen. I framförallt Horn (1657) ingår verbfraser som vid en första anblick förefaller sakna 

ett finit ha, som i (4:4 a). Emellertid finns det anledning att misstänka att detta är ett 

preteritum med bortfall av obetonad slutstavelse, då formen tÿkt också förekommer i 

huvudsatser. Om kontexten inte kan avgöra om preteritum eller perfekt/pluskvamperfekt 

avses har jag kontrollerat om formen kan beläggas som otvetydig preteritum. Om detta är 

fallet har belägget uteslutits, vilket skett med exempel (4:4 a). Även (4:4 b) betraktar jag som 

kontextuellt tvetydigt, men då märka genomgående skrivs märkte i preteritum har detta 

inkluderats.
16

 

(4:4)  a. Män iag war et sådant kretur, så som inte war så lät til at wina, vtan thet wile kåsta någet 

omak, efter iag tÿkt, iag hade någet til at påka på. (Horn 1657:75–76). 

                                                           
16 Två något speciella fall förtjänar att kommenteras separat, också dessa härstammande från Agneta Horn. 

Bisatserna i (i-ii) är uppenbara exempel på hava-drop, men utgivaren Gösta Holm (1959:XV–XVII) noterar att 

båda particip återfinns i början av en ny rad, vilket enligt honom skulle kunna innebära att det möjligen rör sig 

om rena misstag. Även om detta onekligen är en intressant iakttagelse, menar jag att Holms utlåtande måste ses i 

ett tidsligt perspektiv. Utgåvan är från 1959, och vid denna tidpunkt utgjorde dessa belägg ”de tidigaste kända 

exemplen på denna företeelse”(a.st.). Som vi sett i avsnitt 2.2 är detta på intet sätt fallet längre, och då det 

generellt sett vore en helt orimlig excerperingsprincip att utesluta belägg som inleder en ny rad har jag inkluderat 

båda exempel. 

(i) Iag wedh gudh, som altidh sörgt för mig, han ger mig och wäl en godh man. (Horn 1657:58) 

(ii) Mente di ala, at iag förbränt, for än iag siälf kom framkrÿpandes vndan trä, iag har gömt mig wnder. (Horn 

1657:48) 
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 b. […] hwadh iag hade för orsak til at wara gladh, och lel såge, at iag inte lät någen ting 

bedröfwa mig, så at någen märkt, och […] (Horn 1657:37) 

Beträffande det rent konkreta tillvägagångssättet vid excerperingen har jag delat upp varje 

text i tio lika stora delar. Detta har vanligen skett på basis av sidor, men i texter av mindre 

omfång föreligger en något mer precis uppdelning. Jag har sedan excerperat de tio första 

beläggen på bisatser i perfekt/pluskvamperfekt i varje del.
17

 I texter med färre än 100 belägg 

har samtliga relevanta bisatser excerperats. Vanligen baserar sig uppdelningen på hela 

utgåvan, även om vissa undantag föreligger.
18

  

Jag gör inte anspråk på att ha uttömt samtliga relevanta belägg genom detta förfarande. 

Med undantag för diverse stickprov är texterna genomlästa en gång, vilket gör det möjligt att 

enstaka exempel på konstruktionen kan ha undgåtts. Dessutom är det säkerligen så att 

excerperingsprinciperna kunde ha formulerats aningen annorlunda, bland annat med avseende 

på koordinationsstrukturer (jfr Moberg 1993:144–147). Min övertygelse är dock att detta inte 

bör påverka reliabiliteten i någon avgörande omfattning. Antalet excerperade belägg, 2126, 

betraktar jag som relativt stort, och jag har svårt att se hur en i samma grad extensiv 

excerpering utförd av någon annan skulle ha inneburit ett överlag avvikande resultat. 

4.2 Operationalisering av faktorgrupper 

Med stöd i de principer som redovisades i förra avsnittet har jag excerperat drygt 2000 

bisatser med antingen utsatt eller utelämnat ha. För att frilägga ett mönster i denna variation 

är beläggen kategoriserade efter ett antal variabler som hädanefter benämns faktorgrupper.  

Med faktorgrupp avses någon typ av utom- eller inomspråklig kontext (t.ex. bisatstyp) som 

kan anta olika värden, faktorgruppens faktorer (t.ex. relativsats). Det grundläggande statiska 

antagandet bakom detta är följande: om de excerperade bisatserna tenderar att förekomma 

med utsatt hjälpverb i en faktor men med utelämnat i en annan, inverkar den aktuella 

faktorgruppen på variationen mellan utsatt och utelämnat ha i bisats i äldre svenska. (jfr 

Tagliamonte 2012:122–123)  

Undersökningens utomspråkliga faktorgrupper är tidsperiod, texttyp och geografisk 

hemvist. Att tidsperiod urskiljs som faktorgrupp är rimligen nödvändigt vid en studie av 

syntaktisk förändring. Faktorgruppen har också fått en speciell behandling i så mån att min 

variationsanalys delvis är utförd på en period i taget. Texterna är indelade i fyra perioder som 

i analysen benämns 1, 2, 3 och 4. Den första sträcker sig från yngre fornsvenska till slutet av 

1500-talet, medan den andra innehåller texter skrivna under 1600-talet fram till 1680. Den 

tredje består av de texter som är skrivna strax efter att hava-drop ökar kraftigt i frekvens (se 

avsnitt 2.2.2) – från 1680-talet till 1710. Resterande verk, skrivna mellan 1732 och 1756, 

ingår i period 4.  

                                                           
17 Om det har inträffat att en del i en text innehåller färre än tio belägg, har detta kompletterats med andra delars 

elfte belägg med början i del 1. 
18 I SRL (1734) har endast missgärningsbalken excerperats, i GVB (1540) endast Lukasevangeliet, i SST 2 

(1633) endast konceptversionen, i Prästprot (1680–1714) endast åren 1687, 1693 och 1697, i Didrik av Bern (ca 

1450) endast hand A, i SVM (1420–1445) endast översättning A.  
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Spridningen över texttyp och geografisk hemvist motiverades i avsnitt 3.1. Urskilda 

texttyper är religiös prosa, lagspråk, kansliprosa (protokoll och tänkeböcker) och (övrig) 

profan prosa, en samlingsbeteckning för övriga texter som vanligen är av någorlunda privat 

karaktär – brev, dagböcker och olika typer av skönlitteratur. Beträffande geografisk hemvist 

kan samtliga texter utom en indelas i dikotomin mälardalen/sydväst. I faktorn sydväst ingår 

texter från Östergötland, Västergötland och landskap söder därom. I faktorn mälardalen 

återfinns texter från de östra och mellersta delarna av Svealand (stockholmstrakten med 

angränsade landskap, Västmanland, (södra) Dalarna. En författare härstammar från Medelpad, 

Pehr Högström, och har här fått beteckningen övrig. 

Jag har vidare inkluderat fyra inomspråkliga faktorgrupper vars värde/faktor genom-

gående bestäms av ett beläggs syntaktiska kontext; bisatstyp, tempus, numerus och 

verb/objekt-relation (förkortad VO-relation). I bisatstyp urskiljs relativsatser, temporala 

bisatser, att-satser och konditionala bisatser, medan andra typer sammanfogas i faktorn 

övrig.
19

 Tempus tar fasta på om det finita verbet står i presens eller preteritum (har/hade). 

Detta kan givetvis betraktas som aningen godtyckligt om det finita verbet är utelämnat, men 

vanligen går det av kontexten att sluta sig till vilket tempus som avses (jfr avsnitt 2.2.1).
20

 

Även om enstaka belägg i denna faktorgrupp säkerligen hade kunnat klassificeras annorlunda, 

bör det generellt sett gå att sluta sig till om ha-bortfall är vanligare i perfekt eller 

pluskvamperfekt (jfr Östman 2002:236). Faktorgruppen numerus avser om bisatsens subjekt 

är i singular eller plural, vilket får konsekvenser för verbets form så länge subjekt-verb-

kongruensen upprätthålls i äldre svenska (se vidare Platzack 1988:243). VO-relation
21

 visar 

om ett eventuellt objekt återfinns före något av bisatsens verb, faktorn OV, eller är placerat 

efter verbfrasen, faktorn VO. Det finns även en mängd satser som saknar objekt, och dessa 

går under faktorn V.   

 Min övergripande avsikt med att ta hänsyn till dessa inomspråkliga faktorgrupper är att 

försöka utröna om signifikanta samband står att finna mellan syntaktisk kontext och utelämnat 

ha. Östman (2002:236–237) har bland annat framhållit att ha-bortfall är vanligare med finit 

verb i presens än i preteritum och att kausala och att-bisatser i högre grad tenderar att ha 

synligt hjälpverb än relativa och temporala under 1700-talet. Vid en kartläggning av 

variationen i äldre svenska är det givetvis av intresse om samma tendens står att finna i mitt 

material. Beträffande faktorgruppen VO-relation har Platzack (1983:57–59) (jfr fotnot 8) 

sammanfört uppkomsten av hava-drop med förlusten av OV-ordföljd, vilket gör att det bör 

vara av intresse att kartlägga hur bisatser med fakultativt ha förhåller sig till detta.  

Slutligen har jag inkluderat två faktorgrupper som bägge har nödvändiggjort 

kompletterande undersökningar; finit/adverbial-relation (AF/FA) och medial/final placering 

                                                           
19

 Som relativer har jag betraktat satser som specificerar en nominalfras referens, vilket exkluderar vissa exempel 

som i SAG (1999 IV: 485–523) klassificeras som detta. Bland annat betraktas när-satser som temporala och inte 

som relativa. Att-satser avser samtliga bisatser som inleds av subjunktionen att och inte bara narrativa bisatser. 

Under kategorin övrig återfinns än mängd typer, t.ex. kausala, koncessiva och subjunktionslösa narrativa 

bisatser. (Se vidare SAG 1999 IV:459–671) 
20

 Det bör nämnas att jag valt att omtolka en rad bisatser hos Agneta Horn, som trots formerna har och hava bör 

vara i pluskvamperfekt. Som Nordberg (1980:307) påpekat, är dessa ofta att betrakta som hyperkorrektioner.  
21

 Förutom direkta och indirekta objekt har jag även betraktat reflexiver som objektsvärdiga, då även dessa 

varierar i förhållande till sitt huvud. Objektsadverbial/prepositionsobjekt har dock lämnats därhän. Om flera 

objekt återfinns i verbfrasen har jag i kategoriseringen tagit hänsyn till det förstas placering. 
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av finit verb (medial/final) . AF/FA tar fasta på om en text huvudsakligen har finita verb före 

ett satsadverbial, om ordföljden är varierande eller om satsadverbial huvudsakligen föregår 

finita verb (se avsnitt 2.3). Detta har avgjorts genom att jag excerperat de 25 första 

vittnesgilla
22

 beläggen i en text genom att söka på de negerande adverbialen inte, icke, ej och 

aldrig (med ortografiska varianter) i tur och ordning i konkordansprogram.
23

 Om en text i 80 

% av fallen eller mer uppvisar finit verb framför adverbial klassificeras den som FA, och om 

af-andelen överstiger 80 % blir faktorn AF. Allt däremellan har förts till faktorn varierande. 

Samma uppdelning gäller för faktorgruppen medial/final, men i detta fall baseras mitt resultat 

på samtliga bisatser med utsatt har/hade i huvudundersökningen.
24

 Jag har genomgående tagit 

hänsyn till om det finita verbet föregår (medial) eller efterföljer (final) participet (jfr 

exempelmeningar 4:2 a–c). Resultatet av de kompletterande undersökningarna presenteras i 

avsnitt 5.1. 

4.3 Variationsanalysen 

Vid min analys av faktorgruppernas inverkan på variationen mellan utsatt och utelämnat ha 

har jag genomfört en variable rules analysis (förkortat VARBRUL) på de excerperade 

beläggen.
25

 Detta statistiska redskap uppstod under 1970-talet, och kan betraktas som en 

konsekvens av behovet att på ett adekvat sätt kunna analysera språklig variation inom den 

framväxande sociolingvistiken (se Tagliamonte 2006:129–130). Syftet med VARBRUL är att 

fastställa vilka faktorgrupper som har en statistiskt signifikant inverkan på den beroende 

variabelns värde. Tillvägagångssättet består av en s.k. step up/step down-analys; VARBRUL 

utgår först från den faktorgrupp som ensam har högst inverkan på variationen, och inkluderar 

sedan ytterligare grupper för att se om signifikansen stiger (step up). Därefter utgår 

VARBRUL från samtliga grupper, men exkluderar istället de som inte tycks ha en signifikant 

inverkan (step-down). Detta skapar en modell av de faktorgrupper som tillsammans indikerar 

vad som styr variationen. För att mönster i variationsanalysen inte ska kunna föras tillbaka på 

rent tillfälliga orsaker kräver VARBRUL att en nollhypotes falsifieras med 95 % sannolikhet. 

Detta betyder att risken för att mina resultat beror på slumpen beräknas vara mindre än 5 % (p 

> 0,05). (Tagliamonte 2006:131–132, 140–144) 

VARBRUL tilldelar vidare varje faktor ett sannolikhetsvärde som befinner sig mellan 0 

och 1. Detta indikerar vilka faktorer inom en grupp som gynnar ett visst värde på den 

                                                           
22

 Det måste i detta sammanhang sägas att det finns en rad saker att ta hänsyn till för att kunna urskilja relevanta 

belägg. För dessa hänvisar jag dock till Håkansson (2011:112–114), vars excerperingsprinciper jag följt. 

Angående satser med pronominella subjekt (se avsnitt 2.2.1) har jag valt inkludera dessa, men haft som krav att 

dessa aldrig får överstiga siffran tio till antalet. 
23

 De texter som inte finns tillgängliga på fornsvenska textbanken har excerperats manuellt. Ur dessa har normalt 

20 belägg excerperats, men om denna siffra inte uppnåtts efter hundra sidor har jag avbrutit excerperingen. Även 

texter som finns i digitalt format kan bestå av färre än 25 belägg, då otvetydiga exempel på konstruktionen är 

relativt sällsynta. I SRL (1734) har jag t.ex. endast påträffat tre belägg. Se vidare bilaga 2 för fullständig 

primärdata.  
24

 I två texter (Petré (1702-1709) och Högström (1746)) är huvudundersökningens belägg på bisatser med utsatt 

hjälpverb ytterst sällsynta (4 respektive 10). Jag har vid dessa fall excerperat ytterligare bisatser med finit ha tills 

det totala antalet uppgått till 15. Se vidare bilaga 2 för primärdata. 
25

 Detta avsnitt är i stora drag baserat på en VARBRUL-introduktion jag gjort i ett annat sammanhang, se 

Sangfelt (2013:19–20).  
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beroende variabeln (se Tagliamonte 2006:145). Min analys är upplagd så att ett värde nära 1 

gynnar hava-drop, medan ett värde nära 0 gynnar utsatt ha. Utifrån faktorers 

sannolikhetsvärde beräknas också en faktorgrupps variationsvidd. Variationsvidden erhålls 

genom att det högsta sannolikhetsvärdet inom en faktorgrupp subtraheras med det lägsta. 

Eftersom en hög variationsvidd avspeglar att olika faktorer inom en grupp gynnar olika 

värden på den beroende variabeln, gäller generellt att faktorgruppen med högst variationsvidd 

har störst inverkan på växlingen mellan utsatt och utelämnat ha. Det normala är även att 

grupper med hög variationsvidd ingår i den statistiska modell som bedöms som signifikant. 

(Tagliamonte 2006:251) 

För att kunna genomföra en VARBRUL-analys på ett material behöver ett antal kriterier 

uppfyllas, vilket stundtals fått konsekvenser för min uppläggning av analysen. För det första 

måste den språkliga variabel som studeras minst uppvisa en variation på omkring 5 % 

(Håkansson 2008:115). Denna siffra har varken uppnåtts under period 1 eller 2, vilket medför 

att en VARBRUL-analys inte kan utföras på dessa perioder i sig. Resultat efter faktorgrupper 

kommer likväl att redovisas, men utan signifikansbedömning. En VARBRUL-analys kräver 

också att samtliga faktorer inom en faktorgrupp uppvisar någon typ av variation på den 

beroende variabelns värde. Om en faktor inte uppfyller detta uppstår en s.k. knockout (se 

Tagliamonte 2006:152 f.), vilket innebär att den måste slås samman med en annan faktor för 

att kunna inkluderas i analysen. Sammanslagning av faktorer är också nödvändigt om det 

finns risk för interaktion. Interaktion uppstår om faktorer inom olika faktorgrupper 

representeras av samma belägg, vilket får till följd att VARBRUL inte kan avgöra vilken 

faktorgrupp som är den relevanta för att förklara variationen. Sammanslagning på grund av 

knockout och interaktion har varit nödvändigt vid flera tillfällen, och detta kommenteras i 

anslutning till den aktuella tabellen. 

Det bör slutligen poängteras att VARBRUL endast är att betrakta som ett verktyg och 

inte analysen i sig, vilket framhålls av Tagliamonte (2006:131). Att en faktorgrupp har 

signifikant inverkan på variationen mellan utsatt och utelämnat ha i äldre svenska kan aldrig 

betraktas som ett slutgiltigt resultat, utan bör genomgående sättas i en kontext och ges någon 

typ av tolkning. Jag vill dessutom påpeka att detta torde vara av än högre vikt när analysen 

baserar sig på historiskt material. Prototypiskt appliceras VARBRUL på nutida talspråk med 

helt andra förutsättningar för att skapa ett representativt material (jfr Tagliamonte 2006:17–

19). Medvetenhet om detta är rimligen av fundamental vikt för undersökningens validitet. 

Rent principiellt kan jag dock inte se något hinder i att analysera den språkliga variation som 

framträder i äldre svenska texter på detta sätt. VARBRUL-analys av liknande material är inte 

heller en främmande företeelse inom nordistiken (se t.ex. Håkansson 2008, 2011). Om ett 

visst mått av försiktighet iakttas angående vad det går att sluta sig till med hjälp av materialet, 

bör analysen kunna ses som ett adekvat verktyg för att svara på de frågeställningar som 

uppställdes i avsnitt 1.1. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Jag inleder med att redovisa de 

övergripande siffror som erhållits i huvudundersökningen, tillsammans med resultatet i de 

kompletterande undersökningar som identifierades i avsnitt 4.2. I avsnitt 5.2 analyseras 

variationen mellan utsatt och utelämnat ha i äldre svenska; dels i hela materialet, dels inom de 

tidsperioder som identifierades i avsnitt 4.2. I avsnitt 5.3 svarar jag på de frågeställningar som 

uppställdes i avsnitt 1.1. 

5.1 Övergripande resultat 

I tabell 2 redovisas antalet och procentandelen hava-drop i samtliga av undersökningens 

texter. Dessutom framgår resultatet från de kompletterande undersökningarna; procentandelen 

satser med negerande adverbial före det finita verbet och satser med har/hade i medial 

position före det infinita verbet visas i de högra spalterna. De kompletterande under-

sökningarnas absoluta tal återfinns i bilaga 2. 

Tabell 2. Hava-drop/af-ordföljd/medial placering av finit verb i undersökningens texter. Statistiskt 

osäkra värden (under 15 belägg) återfinns inom parentes. 

Text Årtal Hava-drop/Antal Hava-drop % Af-ordföljd % Medial % 

SVM ca 1435 0/55 0 0  98 

Didrik ca 1450 0/100 0 10 78 

JST 1456–1548 4/100 4 41 69 

Stim Am ca 1500 1/51 2 21 90 

GVB 1540 0/99 0 (91)  39 

SST 1 1544–1548 0/100 0 27 45 

Brahe 1585 0/100 0 52 84 

SST 2 1633 4/100 4 70 85 

Gyllenhielm 1640 0/100 0 96 92 

Ekeblad 1639–1655 0/100 0 89 57 

JSmT 1643–1657 8/100 8 85 84 

Horn 1657 3/100 3 96 99 

Hiärne 1665 3/58 5 84 85 

Columbus ca 1675 8/100 8 76 100 

Spegel 1680 0/100 0 72 93 

Prästprot 1689–1697 45/100 45 90 91 

Åkerhielm 1700–1702 54/100 54 95 98 

Stålhammar 1700–1708 37/100 37 57 84 

Petré 1702–1709 90/100 90 90 80 

Runius 1710 46/100 46 100 100 

Argus 1732–1734 80/100 80 100 100 

SRL 1734 34/51 67 (100) 6 

Högström 1747 96/100 96 92 93 

Rönigk 1758 17/48 35 (85) 84 

Total – 530/2162 24 72 80 



24 
 

Beträffande den kronologiska utvecklingen av hava-drop är det uppenbart att det sker en 

kraftig frekvensökning under slutet av 1600-talet. Detta är också helt i enlighet med vad som 

påståtts av Platzack (1983:50) och Johannisson (1945:184–185). Till skillnad från vad 

merparten av tidigare forskningen har menat, är det dock uppenbart att belägg på bisatser utan 

finit hjälpverb har påträffats redan innan den kraftiga frekvensökningen äger rum. Exempel på 

konstruktionen har påträffats i sju av de 15 texter som skrivits tidigare än 1680. Detta 

bekräftar i hög grad Mobergs (1993:145 f.) påstående om att konstruktionen har uppkommit 

långt före själva frekvensökningen. 

Merparten av de belägg som påträffats före 1680 kommer från mitten av 1600-talet. I två 

av dessa texter uppgår andelen hava-drop till hela 8, JSmT (1643–1657), Columbus (ca 

1675), och i tre fall, SST 2 (1633), Horn (1657) och Hiärne (1665), är det absoluta talet 3–4. 

Även om konstruktionen under denna period fortfarande är relativt sällsynt, råder det ingen 

tvekan om att den faktiskt tycks ha ett visst stöd i källorna. I (5:1 a–g) visas ett urval de 

belägg som härrör från tiden 1633–1675: 

(5:1) a. Tomas Michelson berättar at han hördt deres taal och sågh honom hafua knijf och sax i 

handen. (SST 1633:174–175) 

 b. Att efter ingen dere är borgare, så betale peningarne till Camphusen för så myckit de haft 

inne i skepet. (SST 1633:211) 

 c.[…] sade wijdare Swenn Swenssonn, att M:r Hans Nettler sagdt för honom […]. (JSmT 

1643–1657:28) 

 d.[…] att hannn haffwer giordt dhe 2 pahr låsar nu påtahles, såsom bägge försålldt Kyllåsa 

Erich. (JSmT 1643–1657:34) 

 e.[…] och alt thet han giort, måttade han åth den ena Stratonice. (Hiärne 1665:32). 

 f. […] så vore hans anseende, som han medh så stoor möda förskaffad sigh, om intet. 

(Hiärne 1665:20) 

 g. Därpå frågade han om faar-sins mördare, om de ännu stått sitt straff. (Columbus ca 

1675:33) 

Före 1600-talet är exemplen mer sällsynta. Endast två texter uppvisar exempel på hava-drop; 

JST (1456–1548) och Stimulus Amoris (ca 1500). Mycket intressant är dock att JST 

innehåller hela 4 exempel, vilket måste betraktas som mycket högt i förhållande till tids-

perioden. Dessutom härrör samtliga exempel från relativt tidiga partier i texten som spänner 

över en tidsperiod på 92 år. Det sista av de fyra står att finna 1513. Ett av dessa är belagt så 

tidigt som 1458 (se 5:2 a). Detta torde vara det hittills första noterade exemplet på hava-drop i 

svenskans historia (jfr Moberg 1993:145). Det är vidare intressant att notera att JST (1456–

1548) innehåller en förhållandevis hög andel af-ordfölj; 41 %. Redan år 1456 påträffas det 

första otvetydiga exemplet på att V-till-I-flyttning har uteblivit (se 5:2 b), vilket ger stöd åt 

hypotesen att möjligheten att utelämna ett finit hjälpverb i bisats är avhängigt uppkomsten av 

den moderna svenska af-ledföljden (jfr Larsson 378–382). I (5:2 c) redovisas ytterligare ett 

exempel på hava-drop i JST: 

(5:2) a. Ijtem thæsse xii sato næmpd mællan Lassa Gropa och Nissa Hök vm eth aklædhe, som 

Lasse skylte Nissa Høk fore, ath han haft mot hans minne. (JST 1456–1548(1458):16) 
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 b. Thetta sworo før:ne xii, ath Jon Spæth aldrik saldhe Jon Aruidssons byørnahudh, […]. 

JST 1456-1548 (1456):11)  

 c. tha grippa war byffogotha en tywff her i byen, som heth Jon, hwilken som stwlith aff 

Alzmæsakra kirkio i Westhra herith skeder och peninghe.  (JST 1456-1548(1513):94) 

Resultatet i den kompletterande undersökningen om af/fa-ordföljd tycks överlag stämma väl 

överens med hur tidigare forskning beskrivit utvecklingen. Otvetydiga exempel på utebliven 

V-till-I-flyttning återfinns först under mitten av 1400-talet, ökar sedan relativt konstant fram 

till mitten av 1600-talet och är sedan den dominerande strukturen (jfr Platzack 1988:252, Falk 

1993:175–176, Håkansson 2011:119). Som nämndes i avsnitt 4.2 har jag i viss mån valt att 

inkludera pronominella subjekt, till skillnad från Platzack (1988) och Falk (1993). Detta tycks 

dock ha begränsad inverkan på resultatet. I tidiga texter är visserligen pronominella subjekt 

vanligare med af-ledföljd, men en hög andel vid pronominella subjekt tycks också innebära 

förekomst av icke-pronominella med af-ledföljd (se bilaga 2). Efter mitten av 1500-talet 

verkar skillnaden mellan de två subjektstyperna vara högst marginell. Endast i ett fall torde 

detta innebära en olämplig faktortillhörighet. I GVB uppgår andelen af-ordföljd till 91 %, 

vilket är mycket högt i förhållande till andra samtida texter. Detta måste betraktas i ljuset av 

att jag endast funnit två vittnesgilla belägg med icke-pronominella subjekt, varav ett uppvisar 

fa-ordföljd. Satser med pronominella subjekt består genomgående av af-strukturer. För att 

upprätthålla konsekvensen har texten likväl förts till faktorn AF. I vilken mån detta kan tänkas 

påverka variationsanalysen kommenteras separat. (se vidare bilaga 2) 

Den kronologiska utvecklingen av det finita verbets position i förhållande till det infinita 

tycks inte vara lika entydig. Final placering av finit verb är framför vanligt under 1500-talet, 

men frekvensen är också hög i enstaka texter under 1600- och 1700-talet (jfr Magnusson 

Petzell 2011:169 f.). Den absolut högsta andelen finala strukturer återfinns dessutom i en av 

de sista texterna; i SRL (1734) är procentandelen mediala strukturer endast 6 %, således den 

enda text som förts till faktorgruppen final. I förhållande till huvudundersökningen är det 

intressant att notera att ökningen av finala strukturer under 1500-talet verkar innebära en 

tillbakagång för hava-drop, även om resonemanget bygger på en begränsad empiri. Om 

möjligheten att utelämna ett finit ha ska relateras bisatsledföljd, är det likväl uppenbart att 

detta skall ske i samband med uppkomsten av den moderna af-ledföljden. 

5.2 Faktorgruppernas inverkan på ha-bortfall i bisats 

I tabell 3 (se nästa sida) redovisas VARBRUL-analysen av samtliga i huvudundersökningen 

ingående belägg. I faktorgruppen AF/FA är faktorerna FA och varierande sammanslagna för 

att undvika knockout (se avsnitt 4.3), då ingen av de texter som tillhör FA uppvisar belägg på 

hava-drop. I faktorgruppen texttyp urskiljs endast religiös prosa och profan prosa. Detta beror 

på att den enda text som ingår i faktorn lagspråk, SRL (1734), också är den enda som 

återfinns i faktorn final i gruppen medial/final, vilket innebär hög risk för interaktion (se 

avsnitt 4.3). Även kansliprosa ingår i faktorn profan prosa, då jag betraktat det som lämpligt 

att kommentera skillnader mellan olika typer av profan prosa separat. 
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Tabell 3. VARBRUL-analys av faktorgruppernas inverkan på hava-drop i hela materialet. 

Faktorgrupp Faktor Hava-drop % Sannolikhet Antal belägg 

Period 1 0.8 0.196 605 

 2 3.4 0.206 758 

 3 54.4 0.864 500 

 4 75.9 0.961 299 

 Variationsvidd  77  

Geografisk hemvist Mälardalen 20.5 0.511 1256 

 Sydväst 21.8 0.442 806 

 Övrig 96.0 0.788 100 

 Variationsvidd  35  

Texttyp Religiös prosa 9.1 0.098 198 

 Profan prosa 26.1 0.589 1964 

 Variationsvidd  49  

AF/FA AF 37.9 0.561 1256 

 Varierande/FA 7.2 0.415 906 

 Variationsvidd  15  

Medial/Final Medial 30.5 0.557 1612 

 Varierande 0.8 0.356 499 

 Final 66.7 0.198 51 

 Variationsvidd  36  

Bisatstyp Relativ 27.5 [0.509] 880 

 Temporal 22.4 [0.487] 214 

 Att-sats 20.6 [0.471] 462 

 Konditional 18.3 [0.451] 60 

 Övrig 24.5 [0.520] 546 

 Variationsvidd  –  

VO/OV VO 20.9 0.408 733 

 OV 22.0 0.574 391 

 V 28.0 0.537 1038 

 Variationsvidd  17  

Tempus Presens 37.1 0.588 1143 

 Preteritum 10.4 0.401 1019 

 Variationsvidd  19  

Numerus Singular 23.3 [0.515] 1664 

 Plural 28.7 [0.448] 498 

 Variationsvidd  –  

Anm. Faktorerna profan prosa, kansliprosa och lagspråk sammanförda i profan prosa för att undvika 

interaktion mellan faktorgrupperna texttyp och medial/final. Faktorerna varierande och FA i faktor-

gruppen AF/FA sammanförda för att undvika knockout.  

Faktorgruppen med högst variationsvidd (77) i analysen är tidsperiod, vilket indikerar att vi i 

hög grad har att göra med en kronologisk utveckling. Utelämning av ett finit ha i äldre 

svenska är framförallt relaterat till en texts tillkomsttid, snarare än att vara en företeelse 

isolerad till en specifik del av landet, en viss typ av text eller en speciell syntaktisk kontext. 
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Det går dock att konstatera att även texttyp har en relativt stark inverkan på variationen; 

profan prosa gynnar onekligen hava-drop i jämförelse med religiös prosa, och har den näst 

största variationsvidden (49). Om lagspråk hade kunnat urskiljas som separat faktor menar jag 

att det är sannolikt att detta hade gynnat utsatt ha, med argumentet att SRL (1734) har en 

lägre andel hava-drop i jämförelse med andra samtida profana texter (se tabell 2).
26

 

Eventuella skillnader mellan kansliprosa och (övrig) profan prosa blir med detta tillväga-

gångssätt mer svårfångade, men detta behandlas när tidsperioderna analyseras separat.  

Även faktorgruppen geografisk hemvist har en signifikant inverkan på hava-drop, med en 

variationsvidd som uppgår till 35. Det är dock faktorn övrig som i detta fall utmärker sig, 

vilken ensam representeras av Högström (1747) (se avsnitt 4.2). En tolkning som säger att 

hava-drop generellt sett gynnas av texter som varken härstammar från Mälardalen eller 

sydvästliga delar av landet tycks mig högst vansklig, då detta är den sista texten av profan 

karaktär. Vad som främst bör noteras är snarare att det inte föreligger någon tydlig skillnad 

mellan faktorerna mälardalen och sydväst. Möjligheten att utelämna ett finit ha tycks i högre 

grad vara avhängigt texttyp än geografisk hemvist.  

Faktorgrupperna som tar fasta på det finita verbets position har båda signifikant inverkan 

på variationen mellan utsatt och utelämnat ha. Precis som antagits ovan gynnas hava-drop av 

att texten uppvisar af-ordföljd och i högre grad har det finita verbet i en position som föregår  

det infinita. Det skall dock sägas att variationsvidden i faktorgruppen AF/FA bör ses som 

relativt låg (15). Även om det är tydligt att texter som genomgående uppvisar V-till-I-

flyttning saknar hava-drop, ser jag det som möjligt att detta inte har en alltför betydande 

inverkan på variationen under senare perioder. Att genomgående förklara uppkomst och 

spridning av hava-drop som ett resultat av en ny bisatsordföljd verkar således inte ge en bild 

som överensstämmer med empirin. Variationsvidden i medial/final är betydligt högre (35). Då 

final placering av finit verb uppvisar en betydande ökning under 1500-talet (se ovan, jfr även 

Magnusson Petzell 2011:170), är detta möjligen en bromsande faktor som gör att hava-drop 

är än mer sällsynt under 1500-talet än i yngre fornsvenska (jfr även Moberg 1993:145–147). 

Att final placering av finit verb missgynnar hava-drop bekräftas av analysen.  

Övriga inomspråkliga faktorgrupper har ingen eller begränsad inverkan på variationen. 

Bisatstyp och numerus bedöms som ej signifikanta. Tempus uppvisar den största 

variationsvidden (19) – hava-drop förekommer i högre grad vid har än hade. Detta överens-

stämmer med situationen i 1700-talets dramer (Östman 2002:236–237). Om detta är något 

som förändrats över tid – Östman (a.st) menar att detta möjligen beror på att preteritumformen 

hade under 1700-talet upphört att uttalas ha – framgår inte av denna analys, utan behandlas 

följaktligen nedan. Också VO-relation har en signifikant men låg variationsvidd (17). 

Tvärtemot vad Platzack (1983:52 ff.) föreslagit tycks OV-ordföljd gynna utelämning av ha, 

och att uppkomsten av hava-drop är orsaken till OV-ordföljdens försvinnande förefaller inte 

sannolikt utifrån denna empiri. Men även i detta fall är det givetvis möjligt att faktorgruppens 

inverkan inte är konstant över tid; faktorgruppernas inverkan på variationen i de olika 

tidsperioderna behandlas i återstoden av detta avsnitt. 
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 Detta antagande styrks om VARBRUL-analysen utförs utan sammanslagning av faktorerna profan prosa, 

kansliprosa och lagspråk. Lagspråk gynnar utsatt ha (sannolikhetsvärde 0.232), medan profan prosa och  

kansliprosa har ett värde nära mittpunkten 0.5 (0.589) respektive (0.496). Detta medför dock helt andra resultat 

beträffande faktorgruppen medial/final, och som helhet måste denna analys betraktas som ej tillförlitlig. 
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5.2.1 Yngre fornsvenska/1500-talet 

Tabell fyra visar andelen hava-drop under yngre fornsvenska och 1500-talet efter faktorgrupp. 

Av anledningar som beskrivits i avsnitt 4.3 är det ej möjligt att genomföra en VARBRUL-

analys på detta material, och då antalet påträffade hava-drop endast uppgår till 5 är det 

givetvis högst vanskligt med generella slutsatser om faktorgruppernas inverkan. Som redan 

konstaterats återfinns hava-drop enbart i texter med utebliven V-till-I-flyttning. Det kan i 

detta sammanhang te sig något konstigt att denna enda text som ingår i faktorn AF (GVB 

1540) inte uppvisar ha-bortfall. Detta måste rimligen ses i bakgrund av att textens resultat i 

den kompletterande undersökningen; faktortillhörighet baseras huvudsakligen på 

pronominella subjekt (se avsnitt 5.1). Om vi också tar i beaktande att texten uppvisar en hög 

andel verbfinala strukturer (se tabell 2) ter sig detta mindre avvikande.  

Tabell 4. Faktorgruppernas inverkan på hava-drop under yngre fornsvenska/1500-talet. 

Faktorgrupp Faktor Hava-drop % Sannolikhet Antal belägg 

Geografisk hemvist Mälardalen 0.0 – 399 

 Sydväst 2.4 – 206 

Texttyp Religiös prosa 0.7 – 150 

 Profan prosa 0.0 – 255 

 Kansliprosa 2.0 – 200 

AF/FA AF 0.0 – 99 

 Varierande 1.4 – 351 

 FA 0.0 – 155 

Medial/Final Medial 0.5 – 206 

 Varierande 1.0 – 399 

Bisatstyp Relativ 0.8 – 263 

 Temporal 0.0 – 67 

 Att-sats 0.8 – 124 

 Konditional 0.0 – 14 

 Övrig 1.5 – 137 

VO-relation VO 1.2 – 162 

 OV 0.7 – 295 

 V 0.7 – 148 

Tempus Presens 0.6 – 166 

 Preteritum 0.9 – 439 

Numerus Singular 1.1 – 471 

 Plural 0.0 – 134 

Fördelning av hava-drop i faktorgruppen medial/final förtjänar vidare en separat kommentar. 

Faktum är att texter med en högre andel finalt placerade finita verb tycks innehålla merparten 

av belägg utan finit ha, vilket i någon mån motsäger påståendet att denna struktur missgynnar 

utelämning. Emellertid har detta en mycket belysande förklaring. I JST (1456–1548), som 

innehåller fyra av periodens fem belägg på hava-drop, utgör andelen mediala strukturer 69 %, 

vilket gör att den förts till faktorn varierande. Belägg med ett har/hade efter infinit verb 

förekommer huvudsakligen i textens senare delar – av de 30 sista beläggen föregår det infinita 
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verbet det finita 26 gånger. Samtliga belägg på hava-drop har påträffats i tidigare delar (se 

ovan) och således ter det sig sannolikt att denna ökning inverkat negativt på utelämning, 

precis som föreslagits ovan. 

Det bör även vara intressant att notera JST (1456–1548) är av samma texttyp men olik 

geografisk hemvist den fornsvenska text som av Moberg (1993:145–147) påvisats innehålla 

hjälpverbslösa strukturer: Stockholm stads tänkebok. Det tycks således som om de första 

beläggen på hava-drop inte kan föras tillbaka på en snävt avgränsad geografisk plats, men 

däremot står att finna i texter av stilistisk liknande karaktär. Möjligen kunde detta tyda på att 

ha-bortfall i dessa texter är att betrakta som en genrespecifik konvention, men jag håller det 

för mer sannolikt att vi har att göra med en talspråklig innovation. Tänkeböcker utgör den 

textgrupp i mitt material som kan karaktäriseras som talspråksbaserade (jfr avsnitt 3.1). 

Visserligen innehåller dessa texter även mer formella drag, men faktum är att denna typ 

stundtals framhålls som mest lämpad för historiska talspråksstudier (se Nevalainen & 

Raumolin-Brunberg 2012:29). Att Stockholm stads tänkebok utgör en värdefull resurs för 

dåtidens talspråk har även beskrivits av Moberg i andra sammanhang (se t.ex. 1996). 

Dessutom harmonierar detta väl med analysen att uppkomsten av ha-bortfall ska ses i 

samband med den nya bisatsordföljden. Håkansson (2011:131–132) framhåller att af-ledföljd 

under sen yngre fornsvenska och äldre nysvenska är att betrakta som en talspråksnorm, medan 

fa-ledföljd är typiskt för skriftspråk. Om avsaknad av V-till-I-flyttning är förutsättningen för 

hava-drop predicerar analysen att även Stockholm stads tänkebok bör innehålla en hög andel 

af-ledföljd. Att så är fallet bekräftas också av Håkansson (a.a.:115, 129). 

5.2.3 1600-talet 

Under 1600-talet är hava-drop fortfarande så pass sällsynt att en VARBRUL-analys inte är 

möjlig att genomföra, men en viss frekvensökning kan likväl konstateras i tabell 5 (se nästa 

sida). Även om en viss skillnad i procentsatser framgår mellan inbördes relaterade faktorer, är 

det samlade intrycket att ökningen främst är av kronologisk art; utelämning har ökat 

oberoende av faktortillhörighet. Visserligen står inga belägg på hava-drop att finna i två 

bisatstyper (temporal, konditional), men båda innehåller relativt få belägg. Den enda text som 

förts till faktorn varierande i faktorgruppen medial/final, Ekeblad (1639–1655), saknar också 

hjälpverbslösa strukturer.
27

 Detta indikerar troligen att final placering av finit verb har en 

negativ inverkan på hava-drop även under denna period, vilket överensstämmer med vad som 

tidigare konstaterats. 

Något förvånande är att procentsatsen hava-drop i faktorgruppen AF/FA är aningen högre 

i texter med varierande ledföljd, även om skillnaden är marginell. Det bör i detta sammanhang 

konstateras att merparten texter befinner sig precis ovanför eller precis nedanför den gräns (80 

%, se avsnitt 4.3) som dragits för faktortillhörighet; 6 av 8 texter har ett AF-värde mellan 70 
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 Som framhållits av Moberg (1993:149) återfinns i själva verket åtminstone 5 belägg på hava-drop i Ekeblad 

(1939–1655), men inget av dessa ingår i de av mig excerperade partierna. Ett nollvärde indikerar således inte att 

en text helt saknar hjälpverbslösa strukturer om den inte excerperats i sin helhet, utan endast att konstruktionen 

är så pass sällsynt att den inte påträffats med de excerperingsprinciper som redovisades i avsnitt 4.1. Jag håller 

det också för högst sannolikt att betydligt fler belägg på hava-drop skulle påträffas i vissa texter vid än mer 

extensiv excerpering.  



30 
 

Tabell 5. Faktorgruppernas inverkan på hava-drop under 1600-talet. 

Faktorgrupp Faktor Hava-drop % Sannolikhet Antal belägg 

Geografisk hemvist Mälardalen 3.9 – 458 

 Sydväst 2.7 – 300 

Texttyp Profan prosa 2.5 – 558  

 Kansliprosa 6.0 – 200 

AF/FA AF 3.1 – 458 

 Varierande 4.0 – 300 

Medial/Final Medial 4.0 – 658 

 Varierande 0.0 – 100 

Bisatstyp Relativ 3.8 – 260 

 Temporal 0.0 – 75 

 Att-sats 3.2 – 185 

 Konditional 0.0 – 26 

 Övrig 4.7 – 212 

VO-relation VO 3.6 – 305 

 OV 4.1 – 122 

 V 3.0 – 331 

Tempus Presens 4.1 – 368 

 Preteritum 2.8 – 390 

Numerus Singular 3.8 – 607 

 Plural 2.0 – 151 

och 90 %. Men även om faktorindelningen i detta fall förefaller något osäker tycks det likväl 

vara så att AF/FA-ledföljd inte är en betydande faktorgrupp när den moderna bisatsstrukturen 

har blivit den dominerande, vilket vanligen förläggs till början av 1600-talet (se Platzack 

1988:252, Falck 1993:176). Jag håller det för sannolikt att af-ledföljd i ett initialt skede är av 

stor vikt för utelämning av finit ha, men att dess relevans för variationen upphört när 

utebliven V-till-I-flyttning är att betrakta som ny norm. Det förefaller således inte sannolikt 

att den frekvensökning som sker precis efter den här analyserade tidsperioden ska ses i 

samband med den nya bisatsledföljden. 

Den enskilda faktor som innehåller störst andel ha-bortfall är kansliprosa. Denna 

representeras återigen av tänkeböcker, och en relativt tydlig tendens i mitt material i period 1 

och 2 är alltså att denna texttyp gynnar ha-bortfall. I förra avsnittet betraktade jag detta som 

ett utslag av talspråkliga influenser, och jag ser det som sannolikt att detta fortfarande är 

fallet. I denna period ingår visserligen bara profan prosa och kansliprosa, vilket omöjliggör en 

jämförelse med texter av mer formell karaktär. Det samlade intrycket av mitt material före 

frekvensförskjutningen är likväl att utelämning är mer frekvent i talspråkliga texter (se tabell 

2 och 3). Det verkar således tämligen motsägelsefullt att karaktärisera tidiga belägg som ett 

utslag av skriftspråkskonventioner. Denna tanke stöds också av Moberg (1993:149). Det är 

också intressant att notera att procentandelen hava-drop är aningen högre i texter från 

Mälardalen än från sydväst. Förutom i tänkeböckerna verkar konstruktionen förekomma hos 

författare – Horn (1657), Hiärne (1665), Columbus (ca 1675), se tabell 2, jfr avsnitt 3.1 – som 
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direkt eller indirekt måste ha varit en del av den talvarietet som Widmark (1991) benämner 

bildat umgängesspråk, med sin geografiska hemvist just i Mälardalen.  

5.2.3 Frekvensförskjutningen 

Det har redan konstaterats att det omkring 1680-talet sker en dramatisk frekvensökning till 

fördel för utelämnat ha, både i mitt material och i tidigare forskning (se avsnitt 5.1). 

VARBRUL-analysen av texter skrivna mellan 1689 och 1710 presenteras i tabell 6, där det 

framgår att denna ökning måste sägas vara relativt jämt fördelad över undersökningens 

faktorer, även om vissa signifikanta skillnader kan konstateras. 

Tabell 6. VARBRUL-analys av faktorgruppernas inverkan på hava-drop under frekvensförskjutningen. 

Faktorgrupp Faktor Hava-drop % Sannolikhet Antal belägg 

Geografisk hemvist Mälardalen 63.0 0.567 300 

 Sydväst 41.5 0.401 200 

 Variationsvidd  17  

Texttyp Profan prosa 56.8 0.555 400 

 Kansliprosa 45.0 0.293 100 

 Variationsvidd  26  

AF/FA AF 58.8 0.551 400 

 Varierande 37.7 0.306 100 

 Variationsvidd  25  

Medial/Final Medial 54.4 – 500 

Bisatstyp Relativ 58.3 [0.499] 228 

 Temporal 48.6 [0.508] 35 

 Att-sats 45.7 [0.430] 94 

 Konditional 42.9 [0.305] 7 

 Övrig 55.9 [0.559] 136 

 Variationsvidd  –  

VO-relation VO 40.6 0.387 160 

 OV 65.5 0.576 87 

 V 59.3 0.547 253 

 Variationsvidd  19  

Tempus Presens 59.6 0.563 356 

 Preteritum 41.7 0.348 144 

 Variationsvidd  22  

Numerus Singular 53.5 [0.515] 370 

 Plural 56.9 [0.495] 130 

 Variationsvidd  –  

Anm. Faktorgruppen medial/final innehåller endast belägg i faktorn medial. 

De två faktorgrupperna med störst variationsvidd är texttyp (26) och AF/FA-ledföljd (25). I 

texttyp inverkar profan prosa positivt på ett utelämnade, medan kansliprosa i högre grad tycks 

ha synligt hjälpverb. Till skillnad från föregående perioder representeras kansliprosa inte 
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längre av tänkeböcker, utan av prästeståndets riksdagsprotokoll (1689–1697). Även om texter 

i faktorn kansliprosa onekligen har vissa drag gemensamt, torde det vara relativt 

okontroversiellt att anta att riksdagsprotokoll bör karaktäriseras som mer skriftspråklig.
28

 

Således ser jag det som möjligt att variationsvidden reflekterar att texter av mer talspråklig 

karaktär gynnar hava-drop under frekvensförskjutningen. Trots att konstruktionen tidigare har 

antagits vara enbart skriftspråklig, verkar detta också vara den gängse uppfattningen i 

litteraturen (jfr Johannisson 1945:164, Moberg 1993:149). Detta kan givetvis karaktäriseras 

som aningen motsägelsefullt, men faktum är att den snarast extrema frekvensökningen 

indikerar att hjälpverbslösa strukturer åtminstone har fått ett annat stilistiskt värde.  

Med tanke på situationen i tidigare delar av 1600-talet (se ovan), måste det ses som 

förvånande att faktorn AF fortfarande har en signifikant inverkan på utelämnandet av ha. Det 

går emellertid att notera att den text som ingår i faktorn varierande, Stålhammar (1700–1708), 

har den lägsta andelen AF sedan 1500-talet, 57 %. Detta torde i viss mån stödja resonemanget 

om att faktorgruppen AF/FA är av relevans för variationen så länge FA inte är den 

dominerande strukturen. Det måste likväl betraktas som osäkert att detta är fallet under 

frekvensförskjutningen, då resultatet i faktorn varierande endast härrör från en text.   

Även VO-relation, geografisk hemvist och tempus har signifikant spännvid (19, 17 

respektive 22). Skillnaden i sannolikhetsvärde mellan mälardalen och sydväst är visserligen 

av förhållandevis liten omfattning, men det tycks ändå sannolikt att spridningscentra vid 

frekvensförskjutningen finns i Stockholmstrakten. Detta stämmer också väl med situationen i 

föregående period, där indikationer på att ha-bortfall förekom i det bildade umgängesspråket 

står att finna.  

I faktorgruppen tempus har faktorn presens en signifikant inverkan på hava-drop. Som 

nämndes ovan har Östman (2002) föreslagit att detta under mitten av 1700-talet kan bero på 

att hade inte längre uttalades trycksvagt, till skillnad från den här aktuella tidsperioden. Då 

hava-drop är vanligare i presens än i preteritum redan under senare delen av äldre nysvenska  

(jfr även ovan) har denna hypotes inget som helst stöd i min empiri. Generellt sett finns det 

inte mycket i mitt material som tyder på att konstruktionen ska föras tillbaka på trycksvaghet 

(jfr Moberg 1993:148 f.). Det första exemplet på en förkortad form (ha(r) istället för 

haver/hava/hade) bland mina belägg återfinns i Ekeblad (1639–1655), alltså nästan 200 år 

efter det första belägget på hava-drop. Om bortfall beror på trycksvaghet borde rimligen en 

utveckling haver>har>Ø gå att skissera, men detta verkar helt missvisande. 

Slutligen kan vi konstatera att Platzacks (1983:54 ff.) hypotes om kopplingen mellan 

uppkomst av hava-drop och förlust av OV-ordföljd inte får något stöd i detta material. 

Visserligen menar Platzack (a.a.: 48–49) att detta endast berör förlusten av objekt mellan ett 

finit och infinit verb, men vi kan åtminstone konstatera att den strukturella tvetydigheten i 

satser med hava-drop  inte leder till att OV som sådant missgynnas. Det faktum att hava-drop 

i högre grad återfinns i talspråkliga texter men gynnas av OV kan förefalla paradoxalt, då OV 

generellt antas vara ett skriftspråksfenomen vid denna tidpunkt (se Magnusson Petzell 

2011:144–156). Emellertid har detta starkt ifrågasatts av Magnusson Petzell (a.a.:168–178), 
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 Det kan säkerligen ifrågasättas om riksdagsprotokoll och tänkeböcker är lämpliga att ha inom samma faktor. 

Detta är dock endast en fråga om beteckning, eftersom dessa två typer aldrig förekommer samtidigt inom 

tidsperioderna, och har slagits samman med profan prosa och lagspråk i min analys av hela materialet. 
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som menar att endast vissa typer av OV är att karaktärisera som skriftspråkliga under senare 

delar av äldre nysvenska. Det tycks högst rimligt att anta att utvecklingen mot en i alla fall 

frekvensmässigt skriftspråklig konstruktion (jfr avsnitt 2.2) har påbörjats, men vad resultatet 

säger om konstruktionens stilistiska status vid frekvensförskjutningen är inte uppenbart.      

5.2.4 1700-talet 

I tabell 7 redovisas VARBRUL-analysen av texter skrivna mellan 1732 och 1756, vilket 

också är undersökningens slutperiod. Som redan framgått av undersökningens övergripande 

resultat (se avsnitt 5.1, 5.2) är hava-drop nu att betrakta som mycket frekvent – den totala 

andelen bisatser utan hjälpverb uppgår till 76 %. Detta överensstämmer också med tidigare 

forskning (se t.ex. Platzack 1983). 

Tabell 7. VARBRUL-analys av faktorgruppernas inverkan på hava-drop under 1700-talet. 

Faktorgrupp Faktor Hava-drop % Sannolikhet Antal belägg 

Geografisk hemvist (Mälardalen) 51.5  0.105 99 

 (Sydväst) 80.0  0.512 100 

 (Övrig) 96.0 0.888 100 

 Variationsvidd  78  

Texttyp Religiös prosa 35.4 [0.289] 48 

 Profan prosa 83.7 [0.543] 251 

 Variationsvidd    

AF/FA AF 75.9 – 299 

Medial/Final (Medial) 77.8 0.441 248 

 (Final) 66.7 0.760 51 

 Variationsvidd  32  

Bisatstyp Relativ 72.5 [0.486] 129 

 Temporal 83.8 [0.590] 37 

 Att-sats 76.3 [0.511] 59 

 Konditional 61.5 [0.533] 13 

 Övrig 75.4 [0.437] 61 

 Variationsvidd  –  

VO/OV VO 70.8 [0.442] 106 

 OV 67.6 [0.486] 34 

 V 81.1 [0.555] 159 

 Variationsvidd  –  

Tempus Presens 77.5 [0.533] 253 

 Preteritum 67.4 [0.326] 46 

 Variationsvidd  –  

Numerus Singular 74.5 0.559 216 

 Plural 79.5 0.349 83 

 Variationsvidd  21  

Anm. Faktorerna lagspråk och profan prosa är sammanslagna i profan prosa för att undvika inter-

aktion mellan faktorgrupperna medial/final och texttyp. Faktorer med tvetydiga sannolikhetsvärden 

markerade inom parentes. Faktorgruppen AF/FA innehåller endast belägg i faktorn AF. 
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Resultatet av VARBRUL-analysen framstår som något förvånande; faktorgruppen med högst 

variationsvidd (78) är geografisk hemvist, men till skillnad från föregående period har faktorn 

mälardalen en mycket negativ inverkan på hava-drop. Det måste dock noteras att antalet 

texter under denna period endast uppgår till 4. Om resultatet ses i ljuset av vilka texter som 

representerar de olika faktorerna framträder också en annan sannolik tolkning.  De två 

texterna från Mälardalen – SRL (1734) och Rönigk (1756), båda med en för perioden låg 

andel hava-drop (se tabell 2) – kan karaktäriseras som i hög grad genrebundna, då vi har att 

göra med en lagtext respektive religiös prosa. Eftersom de två andra texterna – Dalin (1732–

1734) och Högström (1747) – båda är att betrakta som övrig profan prosa (se tabell 1), ser jag 

det som sannolikt att den höga variationsvidden ska föras tillbaka på skillnader i texttyp 

snarare än geografisk plats. Framställningsmässigt är detta givetvis olyckligt, vilket markeras 

genom att berörda faktorer i tabellen återfinns inom parentes. 

Merparten av faktorgrupperna som på olika sätt avspeglar beläggens syntaktiska kontext 

har ingen signifikant inverkan på variationen. Varken VO-relation, tempus eller bisatstyp 

verkar i detta skede av förändringsprocessen ge någon indikation på varför ett finit har är 

utsatt i vissa tillfällen men inte andra. Faktorgruppen numerus har dock för första gången en 

signifikant variationsvidd (21), där ett subjekt i singular gynnar hava-drop. Detta kunde 

möjligen indikera att subjekt-verbkongruensen i äldre svenska i någon mån har en inverkan på 

hava-drop. Om detta stämmer är det dock förvånande att det framgår först under 1700-talet, 

då en från singular avvikande pluralform med högsta sannolikhet är reducerad till 

skriftspråket (Platzack 1988:243). Denna faktorgrupp är inte heller signifikant i min analys av 

hela materialet (se tabell 3), varför inverkan i så fall borde vara högst marginell.  

Slutligen bör det konstateras att faktorgruppen medial/final uppvisar ett högst tvetydigt 

resultat. Andelen hava-drop är procentuellt sett högre i faktorn medial men bedöms likväl 

som gynnande ett bortfall, dessutom med relativt hög variationsvidd (32). Jag har ingen annan 

förklaring till detta än att det måste föras tillbaka på någon typ av interaktion med 

faktorgrupperna texttyp/geografisk hemvist, trots att jag även denna gång slagit ihop 

faktorerna profan prosa och lagspråk (jfr tabell 3). I detta sammanhang kan det även påminnas 

att analysen av hela materialet starkt indikerar att finala strukturer missgynnar hava-drop. 

Analysen av hela materialet måste i detta fall också betraktas som betydligt mer tillförlitlig, då 

den i högre grad uppfyller lämpliga spridningskriterier. Även i detta fall signaleras det 

tvetydiga resultatet genom att faktorerna återfinns inom parentes. 

Resultatet av VARBRUL-analysen under 1700-talet aktualiserar vad som framhölls i 

avsnitt 4.3. Att betrakta ett givet sannolikhetsvärde utan en rimlig tolkning riskerar att 

stundtals att få ödesdigra konsekvenser. Det är givetvis önskvärt att sådana risker elimineras, i 

den mån det är möjligt, och detta diskuteras kort i avsnitt 6.1. Innan detta sker sammanfattar 

jag i avsnitt 5.3 undersökningens empiriska data genom att svara på de frågeställningar som 

identifierades i introduktionen. 

5.3 Slutsatser 

I detta avsnitt tillhandahåller jag slutligen ett svar på de frågeställningar som identifierades i 

avsnitt 1.1. Nedan upprepas fråga 1: 
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 1. I vilken utsträckning förekommer utelämning av ett finit ha i bisats under olika 

synkrona stadier i svenskans historia, och hur förändras detta över tid? 

Belägg på bisatser utan ett finit hjälpverb ha har påträffats i samtliga av undersökningens 

perioder, men i mycket olika utsträckning. Under yngre fornsvenska och 1500-talet är 

konstruktionen mycket sällsynt i mitt material. Samtliga belägg utom ett har dessutom 

påträffats i samma text; JST(1456–1548). Men även om själva frekvensen är ytterst låg går 

det onekligen att påvisa att konstruktionen existerar, och om detta relateras till den empiri som 

presenterats av Moberg (1993:145–147) är det högst sannolikt att uppkomsten av hava-drop 

ska förläggas till yngre fornsvenska. Under undersökningens andra tidsperiod, de åttio första 

åren av 1600-talet, går det att styrka att en viss frekvensökning ägt rum, även om belägg utan 

finit ha är i en minoritet. Över 20 belägg på konstruktionen har påträffats mellan 1633 och 

1680, vilket tydligt tillbakavisar tidigare påstående om att den först uppkommer efter år 1680 

(jfr Johannisson 1945 164 f., Platzack 1983:50). 

Från och med 1680-talet sker en våldsam frekvensökning av belägg med utelämnat 

hjälpverb. Efter bara något årtionde saknas har/hade omkring 50 % av fallen i mitt material. 

Detta antal fortsätter sedan att öka, och under mitten av 1700-talet är bisatser med utsatt 

hjälpverb i vissa texter snarast att betrakta som undantag. För att förstå de bakomliggande 

mekanismerna i utvecklingen tycks det således som om vi dels måste redogöra för relevanta 

faktorer vid konstruktionens uppkomst, men även vid den abrupta frekvensökningen. Om 

detta handlar den andra frågeställning, vilken upprepas nedan:  

 2. Vilka utom- och inomspråkliga faktorer har påverkat konstruktionens uppkomst och 

spridning? 

De första beläggen på hava-drop förefaller att sammanfalla med uppkomsten av en ny bisats-

ledföljd, där det finita verbet inte längre har sin position före ett eventuellt satsadverbial. 

Detta har beskrivits som att en bisats finita verb inte längre måste flytta ut ur verbfrasen till en 

position högre upp i strukturen – I° – vilket går under namnet V-till-I-flyttning. I enlighet med 

den hypotes som presenterades i avsnitt 2.3, menar jag att det är sannolikt att ett har/hade inte 

kan utelämnas i en struktur där en position ovanför VP är försedd med EPP. Detta kan också 

ses som analogt med en modern svensk huvudsats, där C°
 
är försedd med EPP och hava-drop 

inte är möjligt.
 

I avsnitt 6.2 diskuterar jag i vilken mån detta kan betraktas som en 

orsaksförklaring till uppkomsten av hava-drop, och försöker att systematisera hur detta kan 

ses i ljuset av att förlusten av V-till-I-flyttning är en utdragen process som sker under relativt 

lång tid. 

Uppkomst och spridning av en ny bisatsledföljd tycks kunna betraktas som en faktor 

gynnande hava-drop så länge den fornsvenska bisatsstrukturen är någorlunda frekvent. Under 

1600-talet, när af-ledföljd blivit den dominerande, tycks den inte längre inverka på den 

synkrona variationen. Vidare har i princip alla belägg på hava-drop före 1680-talet funnits i 

texter som bör karaktäriseras som relativt talspråkliga, och jag har argumenterat för att 

konstruktionen skall ses som en talspråklig innovation. Det förefaller sannolikt att 

konstruktionen under tidigare perioder inte är förbehållen en snävt avgränsad geografisk plats, 

men merparten av beläggen under 1600-talet härrör från texter med koppling till Mälardalen. 
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Jag håller det för sannolikt att konstruktionen vid denna tid existerat i den talvarietet som av 

Widmark (1991) benämns bildat umgängesspråk.  

I undersökningens senare perioder återfinns fortfarande tendensen att hava-drop gynnas 

av faktorn mälardalen och är mer frekvent i texter av talspråklig karaktär. Emellertid är det 

troligt att konstruktionen har ändrat stilistiskt värde. Från att ha varit förpassad till periferin i 

efterlämnade dokument, är den under 1700-talet att betrakta som en integrerad del i det 

svenska skriftspråket, vilket leder till frågor om vad som ägt rum i det sociala 

språklandskapet. Tidigare har detta förts tillbaka på högtysk inverkan (Johannisson 1945, 

Platzack 1983), men dessa förklaringar utgår också från att konstruktionen är enbart 

skriftspråklig och inte existerade under tidigare skeenden. För en djupare förståelse av hela 

processen bör också den här presenterade empirin inkluderas. I avsnitt 6.3 kommer jag 

slutligen att försöka formulera en förklaring till själva spridningen av ha-bortfall i äldre 

svenska.  

6 Diskussion 

I introduktionen angav jag som uppsatsens övergripande syfte att förklara varför ha-bortfall i 

bisats uppstår och sprids i äldre svenska. Till min hjälp i detta formulerade jag två frågor som 

båda fick sitt svar i slutet av förra kapitlet. I och med dessa svar betraktar jag det också som 

möjligt att uppfylla det övergripande syftet, och om detta handlar merparten av kapitlet. I 

avsnitt 2.1 gjordes också, efter Milroy (1998:46–48), en distinktion mellan begreppen 

innovation och förändring. Jag kommer i min förklaring helt att skilja mellan dessa stadier i 

förändringsprocessen. Avsnitt 6.2 ägnas åt den innovation som äger rum yngre fornsvenska; 

jag kommer här att diskutera om förlusten av V-till-I-flyttning kan ses som en 

orsaksförklaring till konstruktionens uppkomst. I avsnitt 6.3 föreslår jag att själva 

förändringen främst skall ses i bakgrund av att den talvarietet som Widmark (1991) benämner 

bildat umgängesspråk får ett utökat inflytande på ett framväxande skriftspråk. Jag inleder 

dock genom att kort diskutera de empiriska resultaten i avsnitt 6.1. 

6.1 Diskussion av resultat 

Det mest avvikande med mina resultat i jämförelse med tidigare forskning är onekligen att jag 

påträffat en rad hjälpverbslösa konstruktioner före slutet av 1600-talet. Varken i Platzacks 

(1983) eller Johannissons (1945) empiri finns något som tyder på att konstruktionen funnits 

före 1680.
29

 Den huvudsakliga förklaringen till detta bör vara att mitt resultat är baserat på 

betydligt fler belägg (jfr Platzack a.a.:62, Johannisson a.a.:181). Då jag inte har inkluderat 

belägg där bortfall kan bero på koordination (se avsnitt 4.1), ter det sig högst osannolikt att 

                                                           
29

 Johannisson (1945:184) inkluderar visserligen två belägg under 1660- respektive 1670-talet i sin resultat-

redovisning, men menar att dessa beror på koordination (a.a.:166–167). Dessa hade också uteslutits med mina 

excerperingsprinciper.  
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avvikelsen skulle kunna bero på mindre hårda excerperingsprinciper. Dessutom måste min 

iakttagelse i hög grad sägas överensstämma med Mobergs (1993). Uppfattningen att hava-

drop inte förekom före 1680 bör med största sannolikhet föras tillbaka på att tidigare observa-

tioner inte var tillräckligt extensiva.  

Trots detta menar jag att det är önskvärt att min och Mobergs (1993) observation 

bekräftas av andra. Antalet påträffade belägg måste fortfarande sägas vara litet. För en än 

större säkerhet angående konstruktionens existens från yngre fornsvenska till mitten av 1600-

talet är vidare excerpering högst relevant. Av den analys som här presenterats följer givetvis 

att andra samtida texter bör innehålla bisatser utan ett finit ha. Om fler belägg påträffas kan 

detta också innebära att ett tydligare mönster angående konstruktionens utbredning före 1680 

går att skissera. De tendenser som framgår i mitt material är rimligen i behov av ytterligare 

stöd för att kunna betraktas som mer säkra. 

Den variationsanalys som genomfördes i avsnitt 5.2. förtjänar vidare att diskuteras. 

Generellt menar jag att VARBRUL innebär ett adekvat verktyg för att ta fasta på äldre 

varieteters språkliga heterogenitet. En studie som i efterföljd av Weinreich et. al. (1968) (jfr 

avsnitt 2.1.1) vill förstå hur externa och interna faktorer samverkar när en ny konstruktion 

etableras i en språkgemenskap bör rimligen uppmärksamma befintlig variation i den mån det 

är möjligt. För detta tillhandahåller VARBRUL lämpliga strategier. Det måste dock 

framhållas att resultatet av variationsanalysen stundtals präglas av viss osäkerhet. Detta blir 

särskilt påtagligt under 1700-talet, när antalet texter i förhållande till deras utomspråkliga 

spridning är att betrakta som riskabelt lite. Att den tolkning som föreslås i avsnitt 5.2.4 är den 

rimliga kan förhoppningsvis styrkas genom upprepade studier. 

Trots att en VARBRUL-analys av historiskt material inte uppvisar samma validitet som 

kartläggningen av nutida talspråksvariation, hoppas jag att liknande ansatser står att finna i 

nordistikens framtid. Detta borde åtminstone vara en konsekvens av ett teoretiskt ramverk 

vilket säger att inom- och utomspråklig variation är en nyckel till att förstå förändring. I bästa 

fall kan denna uppsats visa på de fördelar som ett sådant tillvägagångssätt innebär, men även 

på risker som i så hög grad som möjligt bör elimineras. 

6.2 Innovation 

Milroy (1998:46–47) menar att kardinalproblemet inom den historiska lingvistiken är att 

förklara varför ett nytt uttryckssätt stundtals kan övergå till att bli ny norm i en 

språkgemenskap. Genom att särskilja innovation och förändring tydliggörs att uppkomst och 

spridning kan vara två mycket olika saker. Att en sådan separation är högst lämplig vid en 

förklaring av den kronologiska utvecklingen av hava-drop i äldre svenska följer helt av den 

empiri jag här har presenterat. Konstruktionen tycks först stå att finna i texter skrivna under 

andra delen av 1400-talet, men att tala om en förändring i Milroys mening förefaller 

olämpligt. Det är först tvåhundra år senare som vi på ett tydligt sätt kan konstatera att bruket 

förändrats. 

Jag har i denna uppsats betraktat innovationen, men inte förändringen, som avhängig 

uppkomsten av en ny svensk bisatsordföljd. Milroy (1998:46–47) menar att språkliga 
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innovationer stundtals måste föras tillbaka på att språkets inneboende variabilitet, och om 

detta stämmer blir det till viss del lönlöst att fråga sig varför ett nytt uttryckssätt uppstår. I 

någon mån är detta säkert riktigt, men jag menar likväl att uppkomsten av en ny bisatsledföljd 

kan sägas ha ett visst förklaringsvärde. Detta förutsäger att konstruktionen uppstår vid den 

tidpunkt som här angetts, och är dessutom möjlig att falsifiera. Det går möjligen att invända 

att V-till-I-flyttning och förlust av EPP kan ses som en ren beskrivning av de grammatiska 

omständigheterna vid konstruktionens uppkomst. Då V-till-I-flyttning berör hela bisats-

systemet menar jag likväl att det är möjligt att se ett kausalt samband mellan den nya 

ordföljden och bortfall. I någon mån är det dock uppenbart att förklaringen bör kunna göras 

mer fullständig. Analysen tar inte fasta på varför det är hjälpverbet ha som utelämnas (jfr 

Larsson 2009:382) och dessutom kan den systematisering som föreslås nedan säkerligen göras 

mer utförlig. Förhoppningsvis kan framtida forskning vidare utveckla de idéer som här 

presenterats. 

Som sista led i innovationens förklaring görs i (6:1 a–b) ett försök att systematisera 

skillnaden mellan de olika bisatssystemens möjlighet till ha-bortfall i svenskans historia. Efter 

Håkansson (2011:131) antar jag situationen under yngre fornsvenska/äldre nysvenska – när 

bisatser med V-till-I-flyttning är att karaktärisera som möjligt men ej obligatoriskt – bör 

beskrivas inom ramen för två separata system. I (6:1 a) flyttar det finita verbet obligatoriskt 

till I°, vilket framgår av att positionen är försedd med markeringen EPP.  När V-till-flyttning 

har upphört – alltså när I°
 
inte längre uppbär EPP – behöver hjälpverbet inte längre realiseras 

fonologiskt, se (6:1 b). Under äldre fornsvenska är (6:1 a) den enda möjliga strukturen; i 

modern svenska existerar bara (6:1 b). Under yngre fornsvenska och äldre nysvenska har det 

dock existerat två separata system, där endast ett tillåter utelämning av finit hjälpverb. 

Håkansson (a.st.) ser de två strukturerna i (6:1 a–b) som tillhörande olika varieteter under 

övergångsperioden: (6:1 a) tillhör skriftspråket, medan (6:1 b) är att se som en talspråksnorm. 

Detta förefaller också empiriskt tilltalande för hava-drop, då konstruktionen – enligt min 

analys – från början är att betrakta som talspråklig. 

(6:1) a.[CP [C° om][IP han [I° harv EPP] [NegP inte [VP [harv] [ gått]]]]] (K)   

 b. [CP [C° om][IP han [NegP inte [VP [(har)] [gått]]]]] (K) 

 Skede 1: Struktur a (Äldre fornsvenska) > Skede 2: Struktur a och b (Yngre 

 fornsvenska/äldre nysvenska) > Skede 3: Struktur b (Modern svenska) 

Vi bör notera att denna systematisering inte förklarar varför svenska är det enda av de skandi-

naviska fastlandsspråken som har möjlighet till hava-drop. Både danska och norska uppvisar 

af-ledföljd i bisatser (se t.ex. Platzack 1988), men har i regel inte möjlighet att utelämna ett 

finit hjälpverb (se avsnitt 2.2.1). Detta kan föras tillbaka på två olika scenarion: antingen är 

hava-drop en innovation som endast ägt rum inom Sveriges gränser, eller så har hava-drop 

som innovation existerat också i grannländerna under ett tidigare språkskede, men aldrig blivit 

till en förändring. Vad som möjligen talar för att det faktiskt existerat är situationen i dagens 

färöiska. Garbacz & Larsson (2013) framhåller att konstruktionen verkar kunna påträffas i 

språket, om än i begränsad utsträckning. Färöiskans bisatsledföljd tycks vara mitt uppe i en 

förändringsprocess, där finita verb allt oftare förekommer efter en eventuell negation 

(Platzack 1988:254). Detta analyseras också som utebliven V-till-I-flyttning (a.st.). Att hava-
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drop som syntaktisk innovation kan sägas vara sannolik att inträffa när det finita verbet inte 

längre måste flytta till I°
 
skulle i hög grad kunna bekräftas om det visar sig att strukturen kan 

påträffas i ett historiskt material också från Danmark/Norge. Ytterligare studier av den 

tidigare situationen i övriga Skandinavien vore högst önskvärt.  

Slutligen menar jag att denna systematisering kan vara av relevans för att beskriva 

situationen i modern svenska. Som framhölls i avsnitt 2.2.1 finns det delade meningar i 

litteraturen om hur de strukturella kraven för hava-drop bör formuleras. Om vi antar att ett 

finit ha alltid är obligatoriskt i en struktur där verbet flyttar ut ur VP, är situationen i 

villkorsbisatser och bisatser med inversion (jfr avsnitt 4.1) föga förvånande. Dessutom får 

detta stöd av huvudsatser där satsadverbialet kanske står på det finita verbets plats. Trots 

huvudsatskaraktären stannar verbet i VP, vilket framgår av att satsen har af-ledföljd. I (6:2) 

visas att ett finit ha inte heller är obligatoriskt i denna sats:   

(6:2)  a. [CP Han [C° kanske] inte [VP (har) blivit klar än]]. (K) 

6.3 Förändring 

En förklaring till språklig förändring bör enligt Milroy (1998) föras tillbaka på utomspråkliga 

orsaker. Vi kan inte förstå varför ett nytt uttryckningssätt plötsligt blir till en ny norm om vi 

inte tar hänsyn till själva språksamhället. Det är visserligen uppenbart att en sådan 

generalisering är diskutabel. Att genomgående anta att språklig förändring på intet sätt kan 

förklaras internt förefaller varken fruktbart eller rimligt. I fallet hava-drop menar jag dock att 

orsaken till den frekvensförskjutning som inträffar under slutet av 1600-talet måste sökas 

utanför själva systemet. Det finns inte mycket som tyder på att den orsak som angavs till 

innovationen – utebliven V-till-I-flyttning – har varit en drivande kraft i ett senare skede (jfr 

avsnitt 5.2.2, 5.2.3). 

Under 1600-talet före frekvensförskjutningen tycks det som att hava-drop har existerat i 

flera regionala varieteter inom Sveriges gränser. Detta förefaller också sannolikt om vi tar 

hänsyn till det dialektmaterial som presenteras av Garbacz & Larsson (2013). En av dessa 

tycks ha varit det bildade umgängesspråket som främst talades av de högre samhällskikten 

med förankring i Mälardalen. När frekvensförskjutningen sedan inträffar, menar jag att det är 

möjligt att detta sker i samband med att varieteten får ett högre inflytande på skriftspråket. 

Indikationer på detta finns i mitt material, då texter av profan karaktär från Mälardalen verkar 

vara bland de första med hög andel hava-drop. Enbart utifrån min empiri är denna slutsats inte 

alltför väl underbyggd, men faktum är att detta har stöd också i tidigare forskning. 

Johannisson (1945:164) menar att konstruktionen är typisk för just texter av författare från 

den svenska adeln, även om han är av åsikten att den uteslutande förekom i skrift. Liknande 

slutsatser dras också av Östman (2002) utifrån 1700-talets dramer. Till skillnad från 

Johannisson ifrågasätter hon konstruktionens karaktär som enbart skriftspråklig, men tycks 

ändå mena att utvecklingen ”först syntes i offentligt tal” (a.a:241), och inte i det bildade 

umgängesspråket. 

Jag håller det för sannolikt att det är precis tvärtom. Ett ursprungligt talspråksdrag börjar 

under slutet av 1600-talet få ökad användning i skrift, och konstruktionen får ett annat 
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stilistiskt värde. En utökad användning i tal bör ha föregått eller skett samtidigt med skriften, 

och behöver på intet sätt ses som ett resultat av skriftspråkligt inflytande, som Östman (2002) 

tycks mena. De enda relevanta argumentet för att karaktärisera hava-drop som en 

skriftspråklig innovation tycks vara förhållandet i modern svenska (jfr avsnitt 2.2.1), men att 

förutsätta att en syntaktisk konstruktion haft ett konstant stilistiskt värde måste betraktas som 

högst vanskligt (jfr Håkansson 2011:134). I själva verket är det alldeles uppenbart att 

konstruktionens stilistiska värde har blivit mer skriftspråkligt sedan 1700-talet. Språkmannen 

Jesper Svedberg konstaterar i Schibbolet (1716) att det nya bruket av utelämning är typiskt i 

en mer ledig stil som associeras med de högre samhällskikten. Visserligen är det inte 

uppenbart att citatet nedan syftar på talspråk (jfr Östman 2002:241), men i ljuset av Svedbergs 

ord förefaller en enbart skriftspråklig stämpel som högst paradoxal: 

 ”Ordet hawer utelyckes nu förmykit; men fordom ganska sällan. Såsom: the som med them 

warit/gingo hem: ordet har utelåtes. I en hoffstyl kan thet tolas. Men icke så i en alfwarsam 

presta eller andelig styl” (Svedberg 1716:178, citerad i Östman 2002:241) 

Möjligen blir frekvensökningen mer rimlig om vi också förutsätter högtysk inverkan. Även 

om jag menar att förklaringen främst bör ses i att det bildade umgängesspråket får ett utökat 

inflytande i en framväxande skriftnorm, kan utvecklingen onekligen ha gynnats av att 

konstruktionen haft stöd i ett omgivande prestigespråk. Detta inflytande behöver heller inte ha 

varit isolerad till ett skriftmedium; om språkkontakt varit en påtaglig faktor vid förändringen 

ser jag det som högst sannolikt att detta också inneburit en ökad användning i tal. I ljuset av 

den här presenterade empirin är det likväl uppenbart att beteckningen syntaktiskt lån är helt 

missvisande, och detta är giltigt vare sig språkkontakt integreras i en förklaring eller ej. (jfr 

Larsson 2009:382, Moberg 1993) 

Det har vid ett flertal tillfällen framhållits att perioden omkring 1700 i svensk språk-

historia karaktäriseras av en rad syntaktiska förändringar, vilket stundtals har setts i samband 

med det bildade umgängesspråkets ökade inflytande (se t.ex. Larsson 2009:297, 379–380 och 

där angivna referenser). Således är förklaringen till konstruktionens spridning på intet sätt en 

isolerad företeelse, utan en del av en mer genomgripande förändringsprocess. Detta är utan 

tvivel en av viktigaste aspekterna om vi vill förstå varför en bisats i modern svenska kan 

sakna ett finit verb. Konstruktionens historia återspeglar dåtida normförskjutningar som fått 

bestående verkan.   

7 Avslutning 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att förklara varför den syntaktiska 

konstruktionen ha-bortfall i bisats uppstår och sprids i äldre svenska. Jag har med 

variationslingvistiska metoder analyserat konstruktionens utbredning i efterlämnade texter, 

och med stöd i detta föreslagit att förändringsprocessen kan karaktäriseras i två stadier, 

innovation och förändring (jfr Milroy 1998:46–48). Innovationen äger rum under yngre 

fornsvenska och kan ses som avhängig förlusten av V-till-I-flyttning av finit verb i bisats (jfr 
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Larsson 2009:374–382). Detta innebär emellertid inte någon förändring, och konstruktionen 

förblir sällsynt fram till slutet av 1600-talet, åtminstone i skrift. Vid denna tid sker en plötslig 

frekvensförskjutning, och konstruktionen blir dominerande på bara några årtionden. Detta har 

främst betraktats som en konsekvens av att det bildade umgängesspråket (jfr Widmark 1991) 

får ett utökat inflytande på skrift, även om högtysk påverkan också kan ha bidragit till 

konstruktionens förändrade stilvärde.  

Jag har i denna studie primärt velat sprida ljus över ett specifikt språkhistoriskt problem, 

men i ett vidare perspektiv också bidra med ny kunskap om fenomenet syntaktisk förändring. 

Det sistnämnda är ingen anspråkslös förhoppning, och givetvis har jag bara kunnat röra vid en 

bråkdel av de frågor som ämnet föranleder. Men även om ämnet är ofantligt komplext hoppas 

jag i någon utsträckning ha visat att ett synsätt som inkluderar både en social verklighet och 

strukturella aspekter har goda förutsättningar för att skapa en mer nyanserad bild av 

fenomenet. Givet att min analys är riktig, är det uppenbart att ett teoretiskt ramverk som inte 

kombinerar externa och interna faktorer i en förklaringsmodell saknar möjlighet att 

fullständigt redogöra för uppkomst och spridning av ha-bortfall i äldre svenska. Min tro är att 

ett visst mått av eklekticism kan vara en lämplig utgångspunkt för ökad förståelse av 

syntakisk förändring. 
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Bilaga 1. Excerperade och citerade texter 

Brahe = Brahe, Per d.ä., 1585: Per Brahe den äldres fortsättning af Peder Svarts krönika. 

Utg. av Otto Ahnfelt (1897). Lund  

Columbus = Columbus, Samuel, ca 1675: Mål-Roo eller Roo-mål. Utg. av Bengt Hesselman 

(1935). Stockholm: Geebers förlag. (FT) 

Dalin = Dalin, Olof, 1732–1734: Then Swänska Argus. Utg. av B. Hesselman och M. Lamm. 

Del I–II (1910–1914). Stockholm: Bonniers. (FT) 

Didrik = Sagan om Didrik av Bern, ca 1450. Utg. av G.O. Hyltén–Cavallius (1850–1854). 

(Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 10). Uppsala. (FT) 

Ekeblad = Ekeblad, Johan, 1639–1655: Brev till brodern Claes Ekeblad 1639–1655. Utg. med 

inledning, kommentar och register av Sture Allén (1965). Göteborg: Almqvist & Wiksell. 

GVB = Biblia, det är All then Helgha Scrifft på swensko. Tryckt j Vpsala 1541. (FT) 
Gyllenhielm = Carlsson Gyllenhielm, Carl, ca 1640: Egenhändiga anteckningar rörande tiden 

1597–1601. I: Historiska handlingar 20:2. Utg. av J.A. Almquist (1905). Stockholm: 

Norstedts. S. 258–395. (FT) 

Hiärne = Hiärne, Urban, 1665: En kort berättelse och memorial om heerden Celadons och 

den ädla herdinnan Stratonices kärleek. Utg. av Magnus von Platen (1952). Stockholm: 

Geebers Förlag. (FT) 

Horn = Horn, Agneta, 1657: Beskrivning över min vandringstid. Utg. av Gösta Holm (1959). 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. (FT) 

Högström = Högström, Pehr, 1747: Beskrifning öfwer de til Sweriges krona lydande 

lapmarker. Faksimilieutgåva av 1:a upplagan (1980). Umeå: Två förläggare. (FT) 

JSmT = Jönköping Smedsämbetes tänkebok. 1634–1657. Utg. genom Egil Lönnberg (1940). 

Jönköping.  

JST = Jönköping stads tänkebok. 1456–1548. Utg. av Carl M. Kjellberg (1918). Jönköping. 

Petré = Petré d.y., Robert, 1702–1709: Fänrik Roberts Petrés dagbok 1702–1709. I: 

Karolinska krigares dagböcker 1. Utg. av Nils Herlitz (1921). Stockholm: Norstedts. S. 

1–238.  

Prästprot = Prästeståndets riksdagsprotokoll. 1680–1714, 4. På Riksdagens förvaltnings-

kontor uppdrag utgivna av Lennart Thanner (1962). Stockholm. 

Runius = Runius, Johan, 1710: Prosastycken på svenska. Utg. av E. Noréen (1950). (Svenska 

författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XVII:3). Stockholm: Bonniers. (FT) 

Rönigk = Mag. Joh. Qvirsfelds Himmelska örtagårdssällskap. Aldeles å nyo förswenskadt af 

Olof Rönigk, 1758. Stockholm: Lars Salvii Förlag. (FT) 

Spegel = Spegel, Haqvin, ca 1680: Dagbok. Utg. av Sune Hildebrand (1923). Stockholm: 

Norstedts. (FT) 

SRL = Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen åhr 1734. (1736). Stockholm. 

(FT) 

SST 1 = Stockholm stads tänkeböcker från äldre tid. 2:a serien. N. F. 1. 1544–1548. Utg. av 

Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med 

understöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist 

(1936). Stockholm. 

SST 2 = Stockholm stads tänkebok från år 1592. Del XXI. 1633. Red. av Bo Enhammar 

(2006). Stockholm: Stockholms stadsarkiv. 

Stim Am = Stimulus Amoris, ca 1500. I: Bonaventuras betraktelse öfver Christi lefverne. 

Efter gamla handskrifter utgivna av G.E. Klemming (1860). (Samlingar av utgivna av 

svenska fornskriftsällskapet 36). Stockholm Norstedts. S. 3–105. 
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Stålhammar = Stålhammar, Jon, 1700–1708: Bref till sin fru Sofia Drake 1700–1708. I: 

Karolinska krigares dagböcker VII. Utg. av Aug. Quennerstedt (1912). Lund S. 1–192. 

(FT)  

SVM = Sju vise mästare, ca 1425–1440. I: Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. av G.E. 

Klemming 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.). 

Stockholm: Norstedts. S. 113–172. (FT) 

Åkerhielm = Åkerhielm, Samuel, 1700–1702: Brev till Josias Cederhielm och Mauritz 

Vellingk 1700–1702. Utg. genom Sven W. Olsson (1979).  (Kungl. samfundets 

handlingar del 5). Stockholm. 
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Bilaga 2. Tabeller 

Tabell 8. Absoluta tal i de kompletterande undersökningarna om det finita verbets position i 

förhållande till negerande adverbial respektive infinit verb. 

 

Text Årtal Af-ordföljd vid 

pron. subj/Totalt 

Af-ordföljd vid icke-

pron. subj/Totalt 

Medial placering av 

finit verb/Totalt 

SVM ca 1435 0/10 0/10 54/55 

Didrik ca 1450 2/10 0/10 78/100 

JST 1456–1548 5/10 2/7 66/96 

Stim Am ca 1500 3/10 2/13 45/50 

GVB 1540 10/10 1/2 39/99 

SST 1 1544–1548 4/10 1/8 45/100 

Brahe 1585 6/10 8/15 84/100 

SST 2 1633 8/10 6/10 82/96 

Gyllenhielm 1640 10/10 14/15 92/100 

Ekeblad 1639–1655 10/10 6/8 57/100 

JSmT 1643–1657 8/10 9/10 77/92 

Horn 1657 10/10 13/14 96/97 

Hiärne 1665 9/10 8/9 47/55 

Columbus ca 1675 8/10 11/15 92/92 

Spegel 1680 9/10 9/15 93/100 

Prästprot 1689–1697 8/10 10/10 50/55 

Åkerhielm 1700–1702 9/10 10/10 45/46 

Stålhammar 1700–1708 6/10 5/9 53/63 

Petré 1702–1709 10/10 8/10 12/15 

Runius 1710 10/10 15/15 54/54 

Argus 1732–1734 10/10 15/15 20/20 

SRL 1734 0 3/3 1/17 

Högström 1747 10/10 14/15 14/15 

Rönigk 1758 9/10 3/4 26/31  

Total – 174/230 173/252 1322/1632 
 


