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Sammandrag 

Här presenterar jag min undersökning av de ganska uppenbara skillnader som finns mellan 

svenska och danska språkets användning av de två olika passivumformerna perifrastisk och 

morfologisk, och därtill deponensverb. Jag har analyserat det flera forskare anser om 

passivumformernas (i synnerhet den morfologiska) och deponensverbens uppkomst och 

utveckling, i (riks-)språk och dialekter. Resultaten tydde på att denna skillnad språken 

emellan delvis är gammal, dock är det svårt att tala om någon definitiv brytpunkt, då man 

svårligen kan tala om riksspråk förrän tidigast långt in på 1800-talet. Jag kom också fram till 

att de moderna skillnaderna kan bottna i flera historiska anledningar, såsom begränsad 

användning av passivum pga. homonymitet med andra språkformer, eller negativ inställning 

till denna. Utöver det insåg jag att ingen allenarådande konsensus råder kring 

deponensverbens klassificering, och att olika försök att dela in dessa i undergrupper resulterar 

i att definitionerna ibland är vaga eller överlappar varandra.  

 

Nyckelord: Passivum, morfologisk, perifrastisk, deponensverb 
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1  Inledning 

Svenska och danska är två nordiska språk som är nära besläktade med varandra. Språken är på 

många sätt lika, men skiljer sig också märkbart åt på flera områden; ett av dessa är 

användandet av passiv form. Exempelvis heter det på svenska bilen hade undersökts medan 

man på danska skulle säga bilen var blevet undersøgt. Svenskan använder alltså s-formen i 

undersökts medan danskan i det här fallet inte gör det. En speciell typ av verb med s-ändelse 

är deponensverb. Dessa är verb som har en passiv form men en aktiv betydelse, och som i 

huvudsak inte kan skrivas om till aktiv form och samtidigt behålla sin mening. Ett för detta 

fenomen exemplifierande minimalt par är orden hoppa och hoppas
1
. Den här uppsatsen ämnar 

att hitta belägg för när och eventuellt varför skillnader uppstod mellan språken, samt att 

klargöra vilka dessa är; det vill säga på vilka sätt, lika och olika, de idag använder passivum.  

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Som talare av ett nordiskt språk kan man ibland slås av hur olika de annars väldigt bekanta 

grannspråken använder sig av vissa grammatiska former. Upptakten till denna uppsats är att 

jag märkte att deponensverb i andra nordiska språk inte alltid är desamma som i svenska, 

exempelvis heter det hoppas på svenska, men håber på danska. Deponensverb är verb som 

har en passiv form men en aktiv betydelse och som inte har en aktiv motsvarighet med samma 

betydelse (hoppas och hoppa är ju inte samma sak). Danskans från svenskan skilda 

användande av deponensverb var inte lika uppenbart för mig som norskans. I efterhand har 

jag insett att det förmodligen beror på att danskan verkar använda perifrastisk bli-form snarare 

än morfologisk s-form för att uttrycka passivum. Detta medför rimligtvis att de tillfällen då 

man tydligt märker skillnaden i användandet av deponensverb också blir färre (som i 

exemplet hoppas-håber då skillnaden är uppenbar pga. avsaknad av s-ändelse). Däremot blev 

danskan än mer intressant att undersöka, då jag inte ens lagt märke till deponensfunktionens 

avvikande förekomst. 

Jag resonerade att en undersökning om deponensverb rimligtvis också bör handla om 

passivum i allmänhet, då dessa har en klar koppling; i alla fall finns en homonym sådan 

                                                           
1
 Dessa två ord har däremot inte samma etymologiska ursprung, varpå man kan hävda att detta exempel är 

missvisande och irrelevant. Jag tycker dock att detta exempel snarare understryker hur deponensverb särskiljer 

sig från verb i aktivum (motsatsen till passivum), då jag tror att dessa ord knappast skulle samexistera i språket i 

samma form om hoppas inte hade varit deponent. 
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mellan morfologisk s-passivumform och deponensverb. Jag syftar därför till att försöka ta 

reda på när och vilka historiska skäl det finns till att svenskans och danskans passivum- och 

deponensverbanvändande skiljer sig åt.  Detta kräver också att jag först fastställer de moderna 

konventioner som finns för passivumanvändande i de båda språken idag. Svenska och danska 

har ett gemensamt ursprung i det urnordiska språket, och skillnaderna i passivumanvändande 

bör rimligtvis ha uppkommit vid ett mer eller mindre givet tillfälle. I det här avseendet är 

dialekter intressant; dialekter kännetecknas ju av att de skiljer sig från riksspråket och kan ha 

kvar arkaismer som gått förlorade i detta. Kanske kan någon sydsvensk eller dansk dialekt 

vittna om hur passivumanvändandet, och eventuellt deponensverbanvändandet, tidigare sett ut 

i antingen det ena eller i båda språken. 

 

1.2  Frågeställningar 

Jag ser det alltså som mitt huvudsyfte att hitta någon form av brytpunkt och en eller flera 

huvudsakliga anledningar till skillnaderna språken emellan, vilka jag först måste fastslå. I ett 

försök att hitta ledtrådar till detta tänker jag undersöka vissa dialekter och se om de kan 

antyda hur det vi idag kallar för svenska och danska såg ut i sina tidigare stadier. 

Mina frågeställningar för uppsatsen är som följer: 

 Vilka riksspråkliga konventioner finns för den moderna svenskans respektive 

danskans användande av passivum och deponensverb?  

 Går det att skönja något historiskt mönster eller att utsäga någon specifik tidsperiod då 

användandet av passivum och deponensverb började skilja sig åt mellan svenska och 

danska? Finns det en eller flera noterbara anledningar till att skillnaderna uppkom? 

 Finns det säregna eller unika dialektala former av passivum och deponensverb i 

sydsvenska respektive danska dialekter, som märkbart skiljer sig från de nutida 

riksspråken eller som på annat sätt indikerar tidigare stadier av svenska, danska eller 

en gemensam föregångare?  

 

2  Metod och material  

2.1  Metod 
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För att uppnå mitt syfte har jag först och främst sammanställt de regler, eller konventioner, 

som gäller i de båda riksspråken idag, dvs. vad som klassificeras som riksspråkligt korrekt 

användande av en viss passivumform, eller vad som klassas som deponensverb. Därefter har 

jag undersökt tidigare forskning och teorier angående framväxten av de konventioner som, 

mer eller mindre, etablerats idag. Med andra ord har jag sökt sammanställa vad några forskare 

på området kommit fram till angående uppkomsten, utvecklingen och användandet av de två 

olika passivumformerna och deponensverb, för att sedan dra mina egna slutsatser utifrån det. 

Jag har därtill gjort en form av primär undersökning genom att välja ut ett antal svenska och 

danska verb som mestadels är deponenta i det ena språket, men inte i det andra. Därefter 

jämför jag olika varianter av dessa verb i dialektarkiv och -lexika. Dessa verb presenteras 

under 2.2.1 nedan. I kapitel 3 redovisar jag först vad olika källor säger om de nutida 

riksspråkliga konventionerna. Jag har sedan försökt applicera och relatera till dessa samtidigt 

som jag presenterar vad olika källor säger om den historiska utvecklingen och historiska 

skillnader språken emellan, samt resultaten av undersökningarna av det dialektala materialet i 

kapitel 4. 

 

2.2  Material och avgränsning 

Jag har under arbetets gång insett att det är en mycket diger uppgift att beskriva skillnaderna 

mellan svenskt och danskt användande av passivum och andra s-verbformer, och att det 

knappast går att göra utförligt nog i en kandidatuppsats. Jag har därför tvingats begränsa mig 

till ett litet antal källor. 

Den litteratur jag har använt mig av är i huvudsak sekundära källor, bestående av flertalet 

tryckta verk, allt från det sena 1800-talet fram till det tidiga 2000-talet. Verken har beskrivit 

de för sin tid gällande språkliga reglerna angående passivum, det faktiska användandet av 

dessa, samt i viss mån attityden till de aktuella språkliga dragen. 

De beskrivande verken handlar främst om danskans användande av passivum; detta för att 

sedan sätta det i relation till svenskans normer (eller vad som ”låter bra”), som läsaren 

förväntas vara i alla fall lekmannamässigt insatt i. Grundläggande beskrivningar av moderna 

riksspråkliga konventioner för passivumanvändande kommer främst från Svenska Akademiens 

Grammatik och Grammatik over det danske sprog, samt Elias Wessén, Lars Heltoft och Lisa 

Christensen & Robert Zola Christensen. Jag har inte varit konsekvent i användandet av källor 
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som fokuserar på båda språken för att behandla alla områden. Exempelvis har Gösta Holm fått 

karaktärisera svenska dialektdrag, medan Peter Skautrup har fått stå för den historiska danska 

utvecklingen, men det finns ingen direkt motsvarighet för det andra språket för dessa båda 

med i uppsatsen. Denna begränsning har jag gjort av utrymmesskäl och, för dialektdragens 

del, på grund av källornas tillgänglighet, samt att jag som modersmålstalare kan relatera till 

det svenska riksspråket, medan mina danskkunskaper är bristfälliga. 

 

2.2.1 Utvalda deponensverb och källor för undersökningen av dessa 

En del av undersökningen av dialekter kretsar kring fjorton verb i sju par, i vilka ett av verben 

är på svenska och det andra på danska: andas/ånde, kännas/føles, hoppas/håbe, lyckas/lykkes, 

bitas/bide, stickas/stikke och brännas/brænde. Detta redovisas i avsnitt 4.4. Jag valde dessa 

verb då deras deponens skiljer sig åt språken emellan – på ena språket är ordet ett 

deponensverb, medan dess motsvarighet på det andra språket inte är det. Undantaget är 

kännas/føles som är deponent i båda språken, men som jag ändå tagit med på grund av att 

verben i paret inte är snarlika varandra till skillnad från de andra paren. 

Materialet för att undersöka de danska verben är hämtat från tre danska dialektordböcker, 

samt en elektronisk ordboksupplaga. Dessa källor behandlar vart och ett av de tre danska 

huvuddialektområdena jysk (jylländska), ømål (de danska öarna) och østdansk (endast 

Bornholm i det moderna Danmark, men även skånska historiskt sett). Dessa 

huvuddialektområden beskrivs av Cramer och Vive Jensen (1999:30-32). Jag har valt dessa 

källor på grund av deras tillgänglighet, vilket innebär att de, förutom på grund av deras 

respektive dialektområde, är slumpvalda. 

Den första av dialektordböckerna är Ordbog over den danske dialekt i Angel av Bent Jul 

Nielsen (1995) som behandlar dialekten i Nordangel, den sydligaste av de sydjylländska (da. 

sønderjyske) dialekterna som undersökt någorlunda omfattande. Dialektens hemvist är alltså 

relativt långt från Köpenhamn, som torde vara utgångspunkt för det danska riksspråket. 

Dessutom, och allra viktigast, är att Angel ligger i dagens Tyskland, och det är alltså den 

danska minoriteten där som talar denna dialekt. Man bör också minnas att hela södra Jylland 

under en längre period, från andra halvan av 1800-talet fram till 1920, tillhörde Kejsardömet 

Tyskland och var därmed officiellt tyskspråkigt). Detta isolerade ytterligare de dansktalande 

där från dansk riksspråklig påverkan. Den andra boken är Lollandsk ordbog av J. Jørgensen 
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(1943), vilken beskriver dialekterna på Lolland, en ö som precis som Själland (där 

Köpenhamn ligger) ingår i den danska dialektgrupp som kallas för ømål. Boken är indelad i 

numrerade spalter, medan sidnumrering saknas. Jørgensen refereras därför till med 

spaltnummer. Den tredje danska dialektordboken är Bornholmsk ordbog av J. C. S. Espersen 

(1908), som beskriver dialekten på Bornholm, den i Danmark kvarvarande landsdel där det 

talas østdansk. Skånska tillhör egentligen också denna huvuddialektgrupp, vilket dock 

kompliceras av det faktum att Skåne tillhört Sverige i ca 400 år. På grund av sin egen och sin 

författares ålder (i förordet (Espersen 1908: I) framkommer att Espersen föddes 1812), är 

Bornholmsk ordbog särskilt intressant, då man kan anta att denna innehåller många språkliga 

arkaismer.  

I det danska online-dialektlexikonet Jysk ordbog (www.jyskordbog.dk) finns dessvärre bara 

ord från A till Ka med, varpå jag bara har kunnat söka efter orden andas, føles, hoppas, håbe, 

bitas, bide, bränns och brænde. Jag har trots detta valt att använda denna källa som ett 

komplement till Jul Nielsens jylländska ordbok, då den täcker alla de områden där det talas 

jylländska, alltså halvön Jylland och några småöar väster om denna
2
. 

För svenskans del har jag använt mig av dialektproverna hos Dialekt- och folkminnesarkivet 

(DFU) i Uppsala, en avdelning hos Institutet för språk och folkminnen (hädanefter förkortat 

ISOF), bestående av samlingar av dialektala ord och uttryck från hela Sverige, arkiverat i 

pappersform. Då arkivet är allomfattande för hela landet, har jag även iakttagit och, där det 

kan vara intressant, tagit med dialektala ordvarianter från andra platser än Sydsverige och de 

före detta danska landskapen. Dialektproverna är uppdelade efter landskap, sedan i härad och 

därefter eventuellt i socken. Det är bara Sverige och svenska språket som undersöks i 

institutets material. Årtal har tagits med för de dialektprover där det förekommer. Varje ord 

introduceras också med en kort etymologisk bakgrund. Dessas källor är Dansk etymologisk 

ordbog från 1966 av Niels Åge Nielsen (ej att förväxla med Bent Jul Nielsen) och Svensk 

etymologisk ordbok av Elof Hellquist från 1922.  

 

3  Nutida riksspråkliga konventioner 

                                                           
2
 Länk till beskrivningen av de undersökta områdena finns här: 

http://www.jyskordbog.dk/hjemmesider/index.html  

http://www.jyskordbog.dk/
http://www.jyskordbog.dk/hjemmesider/index.html
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Den som sedan barndomen behärskar svenska reflekterar antagligen sällan över det faktum att 

det i språket finns två sätt att realisera passiv form av verb: perifrastisk form, som bildas med 

hjälpverben bli eller vara, och morfologisk form, bildad genom att lägga till ett s på slutet av 

verbet. Ju mer man börjar fundera på detta, desto underligare ter det sig: varför finns det två 

olika, till synes jämbördiga (om än inte alltid), sätt att uttrycka passivitet på? Sedan finns ju 

också alla de verb med s-ändelse som inte är passiva (eller genitiva). 

I detta kapitel försöker jag klargöra och förtydliga moderna riksspråkliga konventioner för 

användningen av passivum och icke-passiva s-former i svenska och danska. Med ”riksspråk” 

avses de definitioner av passivumanvändande som ges i de två grammatikorna Svenska 

Akademiens Grammatik och Grammatik over det danske sprog, samt några andra forskare och 

författares definitioner. Först presenteras passivum och dess gemensamma grundläggande 

användning i de båda språken. Sedan går jag in på de skillnader som finns, först angående 

användningen av former (morfologisk eller perifrastisk), och sedan hur olika varianter av 

passivum kongruensböjs annorlunda språken emellan. Därefter går jag in på icke-passiva s-

former. Jag beskriver vilka former som finns och hur dessa definieras, deras övergripande 

språkliga uppgifter och användanden, och slutligen vilka skillnader som finns angående dessa, 

språken emellan. 

 

3.1 Passivum 

3.1.1 Grundläggande användning i svenska och danska 

Svenska Akademiens Grammatik (1999: vol.4, 360) (hädanefter förkortat SAG), beskriver 

passivum som att ”verbets aktanter” då har en annan satsledsfunktion än i aktivum, vilket 

beskrivs som det normala fallet. Passivum kan uttryckas antingen med s-suffix (morfologisk 

form), eller med hjälpverben bli eller vara (perifrastisk form). S-passivum är enligt SAG den 

vanligaste av de två passivumvarianterna i skriftspråket. Den satsagent, eller aktant som SAG 

kallar det för, som är subjekt i en aktiv sats, blir i en passiv sats istället just agent, och då finns 

kravet på prepositionen av med, för att utmärka adverbialet. Den aktant som i en aktiv sats 

skulle vara objekt, blir subjekt i en passiv sats. Hansen & Heltoft skriver i Grammatik over 

det danske sprog (2011:632) att diates (på danska diatese) är den benämning som används för 

att beskriva om en sats är aktiv eller passiv och ”etablerar motsatsen” mellan dessa två. Denna 

motsats anger vilken uttryckssyntaktisk status satsens subjekt får. Med aktiv diates framhävs 
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satsens subjekt som just ett tydligt uttryckt subjekt. Med passiv diates realiseras subjektet 

antingen inte alls, eller som ett syntaktiskt nedskrivet led; dess roll och blotta existens tonas 

alltså ned i jämförelse med i aktivum. Exempel som ges på detta är man arbejder hårt för 

aktiv diates, respektive der arbejdes hårt för passiv. 

Elias Wessén (1965:167) beskriver transitiva verb, som gör att en sats kan kräva ett objekt, 

och intransitiva, som gör att satsen inte kan det. Han nämner hur valet av formulering beror på 

”det psykologiska prius”, dvs. på vad man vill betona. Används passiv form, får satsen en 

annan subjektsinriktning än om den skulle ha varit aktiv. Wessén exemplifierar detta med 

”Jägaren sköt räven” och ”Räven sköts av jägaren”. I den första satsen har predikatet, verbet 

”sköt”, subjektsinriktning mot jägaren och objektsinriktning mot räven. I den andra, passiva 

satsen, har predikatverbet ”sköts” subjektsinriktning mot räven, men saknar objektsinriktning 

(Wessén 1965:167–168). Med andra ord ändrar passiv form satsens subjektsinriktning och gör 

transitiva predikatverb intransitiva. 

SAG nämner (1999: vol.4, 360) att de flesta transitiva verb kan bilda passivum med både den 

morfologiska och den perifrastiska formen. Exempelvis kan man säga både stolen lagades och 

stolen blev lagad. Intransitiva verb är dock vanligen begränsade till den morfologiska formen 

för sitt passivumbildande. Exempel på morfologiskt passivum av intransitiva verb som SAG 

ger är det pratades, sjöngs och skrevs, med de motsvarande aktiva verbformerna, pratade, 

sjöng och skrev och subjekten folk eller man.  

En av anledningarna till att välja passivum i danska, enligt Zola Christensen och Christensen 

(2005:124), är att satsens agent antingen är okänd (”Lygtepælen er blevet væltet i nat”), 

irrelevant (”Kyllingen renses og koges”) eller att man försöker dölja denna. S-passivum 

förekommer också i agentlösa konstruktioner, såsom ”Dørene åpnes automatisk”. På samma 

sätt är det i svenska, enligt Wessén (1965:168), då man inte kan ange någon bestämd utövare 

för en handling (agent okänd), eller föremålet för handlingen är det som sätts i fokus (agent 

irrelevant). Ett alternativ är att använda ”man” i en aktiv sats, som i som i Hansen & Heltofts 

aktivumexempel. Wesséns exemplifierar detta med ”det hördes en vissling/en vissling hördes” 

och ”man hörde en vissling”, men detta har inte riktigt samma innebörd, och ger därmed inte 

riktigt samma effekt som passivum (Wessén 1965:168)
3
.  

                                                           
3
 Enligt mig skulle aktivumformen kräva en ganska speciell kontext; exempelvis då ett händelseförlopp beskrivs 

där en samling icke-specificerade eller namngivna agenter som handlar gemensamt är i fokus, till exempel en 

armé på marsch: ”Man hörde en vissling, och beslöt/det beslöts att undersöka detta”. Det förefaller också vara 
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3.1.2 Betydelseskillnader mellan passivumformerna i svenska och danska 

Flera källor beskriver tydligt hur skillnaden i användningen av de båda passivumformerna ser 

ut i svenska och danska. Christensen och Zola Christensen (2004:64–65) lyfter fram den 

huvudsakliga skillnaden; den morfologiska formen i svenska är både generisk och specifik, 

medan den i danska endast är generisk. Med andra ord skiljer man i danska på om det man 

talar om är en enstaka, dynamisk, i tiden avgränsad händelse (specifik), eller något allmänt, 

oavslutat, allenarådande, såsom en norm, en regel eller en föreskrift (generisk) (Zola 

Christensen & Christensen 2005:124–125).  

För att uttrycka en specifik händelse använder danskan istället den perifrastiska formen med 

blive + participform av verbet. En annan skillnad är att både perfekt- och 

pluskvamperfektformerna av verb i svenska kan diatesböjas, d.v.s. omskrivas från aktivum till 

passivum med morfologisk form. Exempelvis kan man på svenska säga ” bilen hade 

undersökts”, medan detta inte fungerar i danskan, utan måste där omskrivas till perifrastisk 

form: ”bilen var blevet undersøgt”, vilket i sin tur hade låtit besynnerligt på svenska 

(Christensen & Zola Christensen 2004:65). Heltoft (1994:156–157) exemplifierar också detta 

med paren ”butikstyveri anmeldes” och ”butikstyveri bliver anmeldt”. Den morfologiska s-

ändelsen anger vilken norm, bestämmelse eller praxis som råder; den tänkta butiken har alltså 

som policy att alltid anmäla stölder. Den perifrastiska bliver-formen är istället en dynamisk, 

mer verklighetsnära form som kan beteckna både nutid och framtid (men också ”det 

allmänna”). Heltoft skriver att perifrastisk form kännetecknar den reaktion som butiksstöld i 

allmänhet utlöser; att det då framkallas en föreställning om ett tidigare stöldtillfälle, medan s-

form inte relaterar till om det har varit något tidigare tillfälle. 

För att applicera just detta exempel på det svenska språket, kan man jämföra formerna 

”butiksstöld anmäls” och ”butiksstöld anmäles”. Enligt SAG (1999: vol.2 § 45) används es-

formen där det krävs för att förtydliga själva s-ändelsen. Detta gäller efter stammar som slutar 

på s, såsom fös-es, läs-es, och ”efter några konsonantförbindelser som –mj och eventuellt –nj, 

-st, m.fl. är […] suffixet  -es möjligen något vanligare av fonotaktiska skäl”. Förutom detta 

föredras s-ändelse i ”ledig och neutral stil, medan formerna på -es har formell prägel”. Det 

nämns också att det i annonser är norm att använda es-formen, såsom i sökes, köpes, hyres, 

                                                                                                                                                                                     
besynnerligt rent språkligt att rada upp aktiva man-konstruktioner, medan passivumkonstruktioner fungerar 

bättre för detta. 
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säljes (SAG 1999: vol. 2 § 45). Dessa två ”former” är givetvis bara två varianter av en och 

samma morfologiska passivform, med skillnaden att es-ändelsen är ålderdomligare; därför 

kan man hävda att denna jämförelse är irrelevant. Men det är likväl två olika sätt att realisera 

passivformen på, med viktiga nyansskillnader i innebörderna. Själv anser jag att den äldre 

formen har mer auktoritet, medan den modernare låter mer nära och vardaglig, vilket 

antagligen påverkar hur vi föreställer oss det texten beskriver. Svenskan, som har en friare 

användning av de båda passivformerna, gör här skillnader inom en av formerna (den 

morfologiska), medan danskan använder de två formerna på olika sätt för att realisera dessa 

två nyansskillnader. 

Vidare skriver Heltoft (1994:157) att danskans s-ändelse kan vara en fiktionsform. Detta 

innebär att en talare eller författare objektivt återger någon annans (eller några andras) 

handlingar, utan att själv kunna rå för händelseförloppet (exemplifierat med ”Langsomt drejes 

nøglen om. Håndtaget trykkes ned og døren går op”), medan den perifrastiska formen är mer 

subjektiv. Heltoft anknyter till den danske lingvisten Gunnar Bech, som hävdar att den 

morfologiska s-formen i danska tyder på generiskhet, normativitet, objektiv intention och 

fiktion. S-form har icke-subjektiv modalfaktor, medan perifrastisk form har subjektiv. Detta 

jämförs med tyskans konjunktivformer 
4
(Heltoft 1994:157–158). Heltoft nämner också 

skillnaderna i dansk-svensk ”markeredhed”, och skriver att det är påfallande att s-formen på 

svenska kan användas i ”egentlige konstativer med begivenhedsproposition, der står for den 

talendes regning alene, sætninger som skal oversættes til dansk perifrastisk form”. Exempel 

som sedan ges är ”hörde ni att det sjöngs (=der blev sunget) i kyrkan?” och ”ryska ubåten 

hittades (=blev fundet) på bottnen av Stockholms skärgård”. Svensk morfologisk form kan 

alltså användas vid opersonligt subjekt om engångshändelser, vilket inte fungerar i danskan 

(Heltoft 1994:160–161). 

 

3.1.3 Kongruensböjningsskillnader mellan passivumformerna i svenska och danska 

Utöver betydelse finns också lexikala skillnader i tempusböjningen av passivformer i de båda 

språken. I danska använder man ogärna passivum i preteritum, och realiserar istället detta med 

kunne + infinit passiv form av huvudverbet, exempelvis i det kunne høres, medan det på 

                                                           
4
 Heltoft förtydligar detta med att nämna att bruket av passivform i tyskan är epistemiskt, dvs. 

kunskapsberoende, medan danskans passivbruk betecknar ”intentionens placering” inuti eller utanför det aktuella 

ämnet. Heltoft nämner dock inget exempel på detta. 
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svenska inte låter konstigt att säga det hördes (Christensen & Zola Christensen 2004:65) 

(medan det kunde höras dock låter skriftspråkligt och eventuellt arkaiskt för en svensk 

språkbrukare [min kommentar]). Danskan kan däremot, om än tämligen skriftspråkligt, 

konstruera en presensform med passivt hjälpverb + perfekt particip, något som är mycket 

ovanligt i svenska. Christensen och Zola Christensen (2004:65) exemplifierar detta med 

kvitteringerne bedes aflevereret på kontoret. Utifrån detta exempel kan vi också notera att 

danskan inte kongruensböjer participformen aflevereret, fastän pluralformen kvitteringerne 

för en svensktalande torde kräva det. Jag går djupare in på participböjning nedan. 

Munck Nordentoft (1981:96–97) utvecklar också språkens lexikala passivumskillnader och 

påpekar att det speciella med svenskan är att passiv supinum kan realiseras med hjälp av s-

suffixet (har/hade + hörts) Detta fungerar inte i danskan eller någon av de två norska 

målformerna nynorska och bokmål. I danskan kan den morfologiska s-formen bara användas i 

infinitiv, presens och preteritum. För att återknyta till nynorskan, en modern målform 

konstruerad utifrån bevarade norska dialekter, nämner Munck Nordentoft (1981:96–97) också 

att passivum är ovanligt i denna målform och att det nästan bara används infinit efter 

hjälpverb. Här används också intressant nog st-ändelse istället för s. Detta kan ge insikt i hur 

urnordiskan en gång såg ut, och hur svenska och danska har utvecklats därifrån i detta 

avseende. Jag går djupare in på passivformernas historiska utveckling i avsnitt 4.1 och 4.2. 

Cramer och Vive Larsen förklarar danskans participanvändande i sin lärobok Dansk som 

nabosprog (1999:80–82). Genus-, bestämdhets- och numerusböjning förekommer, men 

generisk et- eller t-ändelse är det allra vanligaste i danska preteritum participformer. Enligt 

dem beror inkonsekvensen på ett äldre system som konkurrerar med ett nytt, som är på hastig 

frammarsch. Av sammanhanget att döma verkar det vara et/t-ändelsen som är det nya, 

konkurrerande systemet. Det finns även vissa regler för participändelse; efter hjälpverbet have 

följer alltid et/t-ändelse. Detsamma gäller också normalt om presensparticipen står i 

predikativ ställning (exempel som ges är ”bilen/bilerne er stjålet” och ”brevet/brevene blev 

sendt med posten”), däremot kan man även stöta på kongruensböjning i både tal och skrift. 

Detta är dock starkt på tillbakagång, och den allomfattande icke-böjningsformen anses vara 

den mest korrekta av de två varianterna. I attributiv ställning, däremot, måste participen 

bestämdhets- och numerusböjas, men behöver inte genusböjas (”en lejet bil, den lejede bil, de 

lejede biler”). Även här är genusböjningen på tillbakagång till förmån för den allenarådande 

et/t-formen (Cramer & Vive Larsen 1999:80–82). 



15 

 

För att sammanfatta, verkar det alltså vara av betydligt större vikt för danskan vilken av de 

passiva formerna som används, då detta helt kan ändra betydelsen. På svenska kan man ”välja 

friare” än på danska, men det finns fortfarande vissa fall då den ena formen är att föredra 

framför den andra, även om få etablerade regler för detta finns. Å andra sidan har danskan 

inte alltid krav på genus- och numerusböjning av particip, till skillnad från svenskan. Man kan 

också notera en inbördes betydelseskillnad, i alla fall för svenskans del och i alla fall för den 

morfologiska formen; valet av es- eller s-ändelse spelar roll beroende på sammanhanget. 

 

3.2 Icke-passiva s-former 

SAG (1999: § 48) hävdar att ”funktionellt-semantiskt är den deponentiella s-formen […] 

snarast jämförbar med en avledning; vissa betydelsegrupper kan urskiljas och produktiviteten 

är starkt begränsad, dvs. deponentiell s-form förekommer bara av vissa verb”. Utav detta 

påstående, att ”betydelsegrupper kan urskiljas”, kan man utläsa att det inte finns någon 

enhetlig definition av deponensverb. Detta blir än mer klart alldeles i slutet av § 48, då det 

under ”anm.” (anmärkning) står: ”I många grammatikor reserveras termen deponens för s-

former av verb som inte har någon s-lös form. Denna grammatik [SAG] följer bruket i 

Svenska Akademiens ordbok och Svenska Akademiens ordlista genom att använda deponens 

om alla s-former som inte har passiv funktion”. 

I nästa paragraf i SAG (1999: § 49 1a), med rubriken ”deponensverbens betydelse” nämns att 

”S-verb med absolut betydelse anger vanligtvis en iterativ eller generisk aktion utan att 

föremålet för aktionen preciseras”. Av de exempel som ges, finns tre av de utvalda 

deponensverben med; bitas, brännas och stickas. Exempel ges också på ord där man kan byta 

ut s-ändelsen mot efterföljande reflexivt pronomen, och få ungefär samma betydelse; ”flockas 

[≈flocka sig], fylkas [≈fylka sig] … ”. SAG (1999: § 49 1b, c) lägger också reciprok (och 

medial) betydelse under rubriken ”deponensverbens betydelse”. Definitionen av denna är att 

de ” [...] konstrueras med subjekt som betecknar flera olika referenter som reagerar med 

varandra” (exempelvis enas, mötas). Nämnas ska också att SAG (1999: § 49 2) påpekar: 

”Gränsen mellan passiv och medial betydelse är ofta vag. Så är särskilt fallet när aktionens 

orsak är inanimat eller icke-intentionell”. Ett exempel som sedan ges på detta är: ”Lagret har 

skadats i vinter”. 
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Något som rent utseendemässigt kan skilja deponensverb från passiv s-form, i alla fall för 

danskans del, är att både svaga och starka verb preteritumböjs på samma sätt (Hansen & 

Heltoft 2011:635). Likt SAG för svenskan anser Hansen & Heltoft att reciproka verb faller 

under benämningen deponensverb i danskan. Utöver de reciproka finns ytterligare två 

underkategorier av deponensverb: de intransitiva, som tillsammans med de reciproka utgör 

huvudgrupperna, och sedan ett fåtal transitiva deponensverb (verb med objektskrav) därtill. 

Bland dessa nämns lykkes, synes, mindes och fattes (Hansen & Heltoft 2011:636–638). SAG 

(1999: § 48) nämner även ett antal transitiva deponensverb i svenskan: andas, avundas, fattas, 

hämnas, hövas, minnas, nalkas, rädas, vederfaras, vidkännas. Det intressanta här, anser jag, 

är att även om dessa deponensverb är transitiva, och därmed formellt har ett objektskrav, kan 

man ändå notera att objektet i flera av dessa kan uteslutas då detta är underförstått. Det är ju 

sällan man behöver understryka vad någon andas, eller vem något fattas
5
. 

Munck Nordentoft (1981:96–98) jämför i Nordiske Nabosprog svenska, danska, nynorsk och 

bokmål, och radar upp de fall då s-form i dessa språk är homonym med morfologisk 

passivumform. Ett av dessa fall är den reciproka formen. Munck Nordentoft definierar denna 

som att subjektet är pluralt och är både agent och patient, dvs. det är alltid flera aktörer som 

utför något, och som bara kan utföra det tillsammans. Exempelord är ”mötas” och ”kyssas”. 

En annan form är ”refleksivt forhold”, där agenten och patienten är samma person. Detta kan 

uttryckas vid ”fleksiv” (en annan dansk benämning för morfologisk form), som dock är 

ovanligt på danska, och som exemplifieras med ”jeg undres” (med en alternativ perifrastisk 

motsvarighet i ”jeg undrer mig”). För svenskans del exemplifieras detta med ”barnen 

skockades/skockade sig på torget”. Detta klargör att Munck Nordentofts uttryck ”en och 

samma person” inte bör tolkas bokstavligt, utan att det snarare rör sig om en och samma 

personform eller ett och samma subjekt. Att de danska och svenska exemplen på ”fleksiv” 

skiljer sig åt så kraftigt, och att Munck Nordentoft nämner att morfologisk form är ovanlig 

över lag i danska, bör tolkas som att konstruktioner av typen ”barnen skockades” inte finns 

eller är mycket ovanliga på danska.
6
 Något intressant är att nynorska här använder sin tidigare 

                                                           
5
 Att använda objekt i samband med fattas låter för övrigt synnerligen arkaiskt för mig; d.v.s. ”[Något] fattas 

mig/dig/honom/henne”, istället för det objektlösa (och generiska) ”[Något] fattas”.  
6
 Enligt Munck Nordentoft kan denna form också uttryckas med personligt pronomen + verb + reflexivt 

pronomen, och exemplifierar detta med da. ”jeg vasker mig” och sv. ”jag tvättar mig”. Det finns, som synes, 

märkligt nog ingen s-ändelse i dessa uttryck, vilket gör att det verkar irrelevant i sammanhanget (rubriken till 

underkapitlet i Munck Nordentofts bok är just ”Anden brug af s-former”). Man kan dock hävda, om än långsökt, 

att relevansen finns där, då s-formen trots allt är utvecklad ur ett enklitiskt reflexivt pronomen, snarlikt det 

moderna sig (se avsnitt 4.1.1 i denna uppsats). Synsättet på vissa deponensverb som reflexiva återkommer också 

i slutet av kapitel 4.  
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nämnda (i mitten av 3.1.3) arkaiska st-ändelse för att uttrycka samma betydelse som i 

svenska. Munck Nordentoft exemplifierar detta med ”de samlast ([egentligen] ’samla seg’)”. 

Den tredje varianten av icke-passiv s-form är deponensverben, dvs. verb med en passiv form 

men en aktiv funktion. Munck Nordentoft delar alltså upp icke-passiva s-former i flera 

kategorier, till skillnad från SAG och Hansen & Heltoft, som väljer att kalla samtliga dessa 

för deponensverb. (Munck Nordentoft 1981:96–98). 

Av det som framkommit i SAG, Hansen & Heltoft och Munck Nordentoft, kan man dra 

slutsatsen att det inte är självklart vad som kan betecknas som deponensverb, och att det 

därtill finns flera bestämmelser och underkategorier till denna övergripande hyperonym. Jag 

återkommer till deponensverbens utveckling i resultatdelens avsnitt 4.1.2, och till de utvalda 

deponensverben i avsnitt 4.4 (särskilt bitas i 4.4.5, brännas i 4.4.6 och stickas i 4.4.7). 

 

4  Resultat 

Här presenteras de resultat jag har hittat i materialet angående passivumformernas och 

deponensverbens uppkomst och historiska utveckling mot de konventioner som finns i nutida 

svenska och danska. Resultatet är, som tidigare nämnts, delvis hämtat från sekundära källor i 

form av tryckt material och tidigare forskning. Det primära materialet är de dialektprover jag 

har valt ut, vilka redovisas i avsnitt 4.4. 

Jag har i detta kapitel gett den morfologiska (s-) passivumformen större utrymme än den 

perifrastiska, av de skälen att den är unik för de nordiska språken, och för att deponensverb 

och andra verbformer med s-ändelse har en (i alla fall homonym) koppling till denna form, 

vilken gör den mer intressant att undersöka. Ett tillagt avsnitt tillägnas också de attityder till 

passivum som finns och har funnits historiskt i Sverige och Danmark. 

 

4.1 Den morforlogiska formen och deponensverb 

4.1.1 Den morfologiska formens uppkomst och utveckling 

Skautrup redogör för uppkomsten och det successiva användandet av s-passivum för 

urnordiskan, och senare danskans, del (Skautrup 1944-1970: Vol. I, 55). Morfologisk 

passivumform uppstod i urnordisk tid som en reflexivform, utvecklad av ett efterföljande 
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enklitiskt pronomen: sik (eller sēk) (vilket har tydliga likheter med det moderna reflexiva 

pronomenet sig). När urnordiskan sedermera splittrades i en västlig och en östlig variant, 

utvecklades sik (sēk) i östnordiska, det vill säga föregångaren till både danska och svenska, till 

suffixet -sk, och sedan vidare till -s. Wessén (1965:173) bekräftar detta: ”De nordiska verbens 

s-former har som bekant uppkommit genom sammansmältning av verb och reflexivt 

pronomen” (men han nämner inte vilket). Själva s:et kom ursprungligen från tredje person, 

men fördes över till första och andra, och idag förknippas s-ändelsen inte längre ”medvetet” 

med reflexiv funktion. Den har istället fått andra funktioner i ”nysvenska” och används bland 

annat för att bilda passivum och ”deponentia” (Wessén 1965:173). 

Brøndum-Nielsen (1973:§912) skriver att det i urnordiska bildades en ny ”Mediopassiv”, 

utvecklad ur reflexiva förbindelser av aktivum med enklitiskt pronomen, och att -s kan vara 

utvecklat ur antingen -sk då k försvunnit i ”positionel konsonantgruppe” eller från 

dativformen -sēR, som utvecklats till -sR
7
 > -ss > -s. Han fortsätter med att beskriva hur det ur 

den ursprungliga reflexiva betydelsen utvecklats dels en reciprok form (bærias, samkas), dels 

en ”vanlig” passiv funktion (bindas, brænnas). ”Vexlende med den omskrivne Passiv der 

specielt kan betegne det enkelte (foreliggende) Tilfælde, modsat s-formens mere almene 

Betydning […]”(Brøndum-Nielsen 1973:§239). De två olika passivformerna verkade alltså 

fungera ungefär på samma sätt som i modern danska. 

Holm (1965:254-256) citerar P. Öhlin (Studier över de passiva konstrukt. i fornsv., Lund 

1918), som var av uppfattningen att s-passivum hade kunnat utvecklas självständigt i 

svenskan, men att detta inte skulle ha innefattat mer än ett fåtal verb, om det inte vore för 

”främmande” inflytande. Varifrån det främmande inflytandet skulle kunna tänkas komma 

nämns noterbart inte, men jag antar tyska eller andra nordiska språk. Om Öhlin såg övriga 

nordiska språk som främmande, kan man knappast hävda samma sak idag, då deras 

gemensamma rötter (och s-passivens gemensamma uppkomst) är fastslagen
8
. Holm har 

undersökt medeltida
9
 svenska landskapslagar, och funnit att dessa tillsammans innehåller 

närmare 100 verb i s-passiv. Landskapslagarnas uttryckssätt liknar också varandra; ”en långt 

driven uniformering” förekommer bland dessa. Öhlin delar upp s-former i primära och 

sekundära; med primär avses de ord som kan, eller delvis kan, tänkas vara uppkomna ur ett 

                                                           
7
 Det som åsyftas är antagligen det palatala r:et/tonande sje-ljudet som bl.a. förekommer som ett eget tecken på 

runinskrifter i form av den karaktäriska versala R-liknande runan. 
8
 Man bör också minnas att Öhlins verk är från 1918, en tid då nationalismen var förhärskande i Europa. 

9
 Närmare bestämt Äldre Västgötalagen 1220, nedskriven 1280; Gutalagen, redigerad omkring 1220, nedskriven 

från mitten av 1300-talet; Upplandslagen, redigerad vid 1200-talets slut, nedskriven från omkring 1300; och 

Södermannalagen, omredigerad omkring 1300. 



19 

 

enklitiskt sik eller sēr, medan de sekundära uppkomit genom analogi i förhållande till de 

primära. Holm nämner också att Öhlin spekulerar i att s-passivens utbreddhet bottnar i en vilja 

att uttrycka sig mindre ålderdomligt. Han ger exempel på ”från äldre tider nedärvda fraser” 

såsom hær siger, Bot skal skipta. Dessa kan, enligt Öhlin, ha kommit att kännas ålderdomliga, 

och ersattes därför med s-passivum. 

Skautrup (1944-1970:Vol.I §32-§33) fortsätter att beskriva danskans, och passivens 

utveckling under ”Ældre middeldansk (1100-1350)”. Morfologisk passiv slutar nu på –æs, till 

skillnad från det tidigare -sk, i starka verb. I östdanska (skånska) slutar vanligtvis de verb som 

vid denna tid har ja-ändelser på -s. Exempel från östdanskan som ges är gifs, taks, kræfs, och 

även från den västdanska jylländskan ges exemplen finnes, læggiaes, giuæs. I Skautrups 

material från ”Ældre middeldansk” finns bland annat Jylländska lagen (Jyske lov) med sitt 

berömda förord. Däri förekommer en stor mängd lånord söderifrån, i enlighet med det vid 

denna tid tyska statsbyggarmodet. Passiva och ”passivformade” verb florerar i lagtextens 

förord, och många konstruktioner som ter sig främmade för det lokala språket förekommer. 

Tidsperioden sammanfattas med en beskrivning av hur danskan hade utvecklats från ett 

formrikt språk med varierande kasus, tal- och personändelser till ett på de flesta punkter 

likartat det nydanska språket (från 1750 och framåt). 

Skautrup (1944-1970: Vol.II 199, 202) fortsätter med att beskriva passivum under den danska 

reformationstiden 1500-1600 under avsnittet ”det kommende rigsmål”. Vid denna tid ersätts 

korta presens passivformer med längre
10

 (eller snarare, de får ett vokalinfix innan s- eller z-

ändelsen), såsom i ffindz, giffs, giørs, som blir till findis, giffuis, gøres. Samtidigt ersätts de 

”passivt formade” reflexiva verben av verb + reflexiv. Den äldre meningen ”Keyseren sattis 

nyd ok huiltes” blev då vid denna tid ”Keyseren satte sig ned och huilte sig”. Opersonligt 

konstruerade verb går över till personlig konstruktion. Skautrups exempel är angre, behage 

och bær. Skautrup använder sig av flera danska författares verk för sin analys; en av dem är 

Andres Sørensen Vedel från Jylland
11

. Hos Vedel tycks, enligt Skautrup, den opersonliga 

konstruktionen vara ett arkaiskt element, och Vedel använder även deponensverb på ett i alla 

fall för honom arkaiskt vis. 

                                                           
10

 Även Wessén (1965: passim) och Holm (1952: passim) ägnar betydande delar av sina verk åt att analysera 

skillnaderna i utveckingen av korta och långa, eller en- och tvåstavelseverb i passivum även för svenskans del. 

Av utrymmesskäl har jag dock inte gått in på detta, och nämner det endast här för danskans del pga. dess roll i 

utvecklingen av den passiva s-ändelsen. 
11

 Jag nämner detta pga. att språkbruket skiljer sig författarna emellan, och språkförändringarna är alltså inte 

absoluta i hela språket vid denna tid. Värt att påminna om här är att det vid denna tid knappast heller fanns 

etablerade riksspråk som vi är vana vid idag. 
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Gösta Holm (1952:150) hävdar i sin doktorsavhandling Om s-passivum i svenskan. 

Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan att ”beskrivningsstil med passivum har 

gamla, folkliga anor och motsvarar därför vetenskapens förkärlek för denna”
12

. Holm 

fortsätter med att beskriva hur Rehling ”(i Det danske sprog. 2 utg. 1936)” påpekar hur den 

danska vetenskapliga prosan har en extraordinärt hög andel passiva satser, ibland upp till 20 

procent, jämfört med genomsnittet. Dock har s-passivum föga konkurrens av den perifrastiska 

formen i dialekter och folkligt språk. Här kan snarare passiverna konkurreras ut av aktiva 

uttryck med pronominella subjekt. Det rör sig då främst om obestämda pronominella subjekt 

såsom de, man, vi och det förmodat dialektala ’n. (Holm 1952:150–151). 

 

4.1.2 Deponensverbens uppkomst och utveckling 

Deponensverb är en udda variant av verb, då de har en passiv form men en aktiv betydelse. 

Vad är då anledningen till att dessa ord används och ser ut som de gör? När, hur och varför 

uppkom denna säregna nordiska passivumform? 

Falk (1997:12) skriver om fornsvenska upplevarverb och räknar upp två semantiska fält, 

sammanställda av Åke Viberg, som dessa upplevarverb kan delas in i: det mentala och det 

fysiologiska fältet. Det mentala fältet delas sedan in i fyra underfält: perception (titta, se), 

kognition (veta, tro), värdering (tycka, gilla) och emotion (förvåna(s), förbluffa(s), glädja(s)). 

Det intressanta här är att de flesta av de exemplifierade verben i den senare kategorin, det 

emotionella mentala semantiska fältet, kan få ett s-tillägg, medan de andra inte kan det. 

Wessén (1965:169) skriver att passivumkonstruktionernas utveckling har ”medfört en viss 

allmän förskjutning i den syntaktiska subjektskategorien [sic]”. Det är, enligt honom, särskilt 

de opersonliga verben som varit konstruerade med objekt istället för subjekt. Exempelvis har 

man en gång sagt mig fryser och mig drömmer. Dessa formuleringar verkar kunna falla under 

Falks/Vibergs benämning ”upplevarverb”. Wessén säger att dessa verb ”dominerades av en 

objektsföreställning”, men det som först bara var ”ett psykologiskt subjekt eller ’prius’ i 

medvetandet (’det för tanken viktigaste’) har gjorts till grammatiskt subjekt, varigenom en 

förändring av konstruktionen blivit nödvändig”. Upplevaren började alltså stå i subjektsform 

istället för objektsform; mig fryser och mig drömmer blev till jag fryser och jag drömmer. 

                                                           
12

 Då det inte uttryckligen nämns, kan man ändå dra slutsatsen att Holm här syftar på morfologisk passiv, inte 

perifrastisk. Detta på grund av det faktum att verkets huvudfokus (som namnet antyder) är s-passivum, och att 

även den efterföljande diskussionen handlar om s-formen.  



21 

 

Denna förändring påverkade givetvis också resten av satsen; Wessén exemplifierar med mig 

fattas ingenting och jag saknar ingenting hur verbens grammatiska betydelser skiljer sig åt. 

”Fattas har subjektsinriktning i förhållande till ingenting, saknar har däremot 

objektsinriktning till ingenting”. (Wessén 1965:169–179). 

För att återvända till den av Skautrup (1944-1970: Vol. II 202) introducerade Vedel (i 

föregående avsnitt), använder denne under reformationstiden 1500-1600 i sitt verk 

Hundredvisebogen samma objektskonstruktion och s-ändelse som Wessén beskriver. 

Hundredvisebogen är en samling folkvisor från Danmark, sammanställd av Vedel 1591, och 

bygger på handskrifter (www.denstoredanske.dk). Enligt Skautrup har Vedel ”rättat” 

handskriftsförlagorna till en mer arkaisk objektsform, såsom thu løster > dig lyster (’du har 

lust’), thennom yncker ieg > ynkis mig (’jag tycker synd om’), ieg forhobbis > mig haabes 

(’jag (för-)hoppas’). Därtill förespråkar han deponent form av tykke: Tycker eder > tyckis 

eder, tychtæ mig > tycktis mig. 

Under ”Den lærde tid”, fortsätter Skautrup (1944-1970: §56d), har de reflexiva och deponenta 

verben i allmänhet samma form i particip som i preteritum. Vid denna tid har också enstaka 

deponenta verb i vanligt språk gått över till aktiv form. Exempel som ges är behage, kvælde 

och håbe. Rester av deponent funktion finns dock kvar i den danska Bibeln från 1690. 

Skautrup nämner också att opersonlig konstruktion förekommer ”ved det indlånte mangle (jfr. 

det hjemlige [=inhemska] fattes); Mig har ey manglet […]”. Detta kan tyda på att opersonlig 

form vid denna tid ses som något över lag främmande, varpå man använder främmande lånord 

i dessa konstruktioner. 

Det sista Skautrup (1944-1970: vol. III §69) har att säga om deponensverben har med tiden 

för Nyere dansk (1750-1870) att göra. Vid denna tid får några fler deponenta verb aktiv form, 

såsom forsvindes > forsvinde, gæres > gære, hændes > hænde. Vissa deponensverb har nu 

också ersatts av andra icke-deponenta verb, blivit reflexiva eller helt försvunnit: endes > 

ende; kedes > kede sig (=’tråkas ut’) och kedes > kede (transitivt). Rødmes (=’rodna’, 

’rödfärga’) har enligt Skautrup helt försvunnit vid denna tid (medan rødme i aktivum dock 

förekommer i modern danska
13

).  

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att den morfologiska formen och 

deponensverben båda är gamla och uppkom i östnordiskan, eller redan i urnordiskan. Mycket 

                                                           
13

 Skautrup nämner märkligt nog inte detta. 

http://www.denstoredanske.dk/
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tyder också på att de skillnader som finns i språken idag kan härröra från den tidigmoderna 

eran, då betydande förändringar i danskans användande av dessa två språkliga fenomen hade 

skett. Man kan då rimligtvis anta att samma förändringar inte ägde rum i svenska. 

 

4.2 Den perifrastiska formen och particip 

I detta avsnitt nämner jag kort den historiska utvecklingen av den perifrastiska 

passivumformen, främst för att relatera denna till den morfologiska formen. Därtill 

presenterar jag de resultat angående participen (i den perifrastiska formen) som antyder att 

denna skulle kunna ha blivit homonym med andra verbformer, vilket kan hjälpa till att 

förklara att en av passivumformerna kom att gynnas framför den andra. 

 

4.2.1 Utveckling av formen 

I de nordiska fornspråken bildades passiv med omskrivning av verben vara el. varda (=bli) 

och perfekt particip, av vilka vara-formen är den äldsta (Wessén 1965:170). Denna finns i 

modern isländska och andra forngermanska språk, och har motsvarigheter i andra 

indoeuropeiska språk såsom sanskrit, grekiska och latin. Formen är bevarad på runstenar och 

andra historiska lämningar. Wessén (1965:171) påpekar att man av dessa exempel kan utläsa 

att användandet av ordet vara för att känneteckna passiv skiljde sig från hur modern svenska 

använder det. Idag betecknar vara + perfekt particip något som är eller var fullbordat, dvs. 

tillstånd (Wesséns exempel: ”huset är byggt”, ”gården var krattad”). I äldre språk kunde det 

också beteckna en förändring, vilket Wessén antar beror på att perfekt participformen ”hade 

kvar mera av sin verbala innebörd”. Jag tolkar detta påstående som att participens 

perfektböjning alltså spelade in oavsett vilket tempus hjälpverbet stod i. 

Varda-omskrivningen är dock inte mycket yngre, och förekommer redan i runsvenska och 

äldre fornsvenska (Wessén 1965:171). Uttrycksformen finns också i gotiska och 

västgermanska fornspråk, samt i modern tyska, men inte i andra indoeuropeiska språk. Det är 

alltså en germansk nybildning, säger Wessén. Den finns inte med i gammal isländsk prosa, 

där motsvarigheten till ”bli”, verða, ”vanligen icke [har] rent passiv innebörd”, och ”vara”, 

vera, istället används, som i modern engelska och tyska (”he was killed”, ”er wurde getötet”). 

(Wessén 1965:171). 
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Under den danska reformationstiden 1500-1600 har man, enligt Skautrup (1944-1970: Vol. II 

202) allmänt börjat använda perifrastisk form vid passivum; ”Til omskrivning af passiv er 

”blive” nu almindelig form”. Någon vidare förklaring till detta nämns inte, vilket är förståeligt 

med tanke på att materialet kommer från en handfull källor. Detta sker sock samtidigt som 

betydande skillnader i användningen (och betydelsen) av verb med s-ändelse förekommer, 

som nämndes i föregående avsnitt 4.1.  

 

4.2.2 Participens utveckling och homonymitet med andra verbformer med s-ändelse 

Under ”rundanskans” tid (ca 800-1100) skedde flera förändringar av ordändelser inom flera 

ordklasser. Det var då som participändelserna -en och -et uppkom (exempelvis i danska ord 

som kraget och stakket), och även ändelsen -sk (norsk, ildsk, besk). (Skautrup 1944-1970: 

Vol. I, 152). 

Under den danska reformationstiden 1500-1600, har former med st-ändelse i andra person 

preteritum av starka verb blivit kraftigt etablerade i Skautrups källor. Exempel som ges på 

detta fenomen är ansaast, badst, blefst, gickst, sloost. Skautrup tror dock att det mestadels är 

fråga om skriftspråk, förutom i stelnade uttrycksformer såsom (du) est, veedst (du), samt 

avgränsat till dialekterna på Bornholm och i sydligaste Jylland. (Skautrup 1944-1970: Vol. II 

§49b). 

Brøndum-Nielsen (1927:kort 28) visar att morfologiska passivumändelser slutar på -st istället 

för -s i ett område som innefattar nästan hela Jylland. Brøndum-Nielsens verk är visserligen 

från 1927, men detta visar hur detta annorlunda språkdrag var märkbart utbrett och 

koncentrerat till just Jylland, i alla fall ännu i början av förra seklet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den perifrastiska formen har mycket gamla 

samgermanska rötter, men att i alla fall den svenska har genomgått förändringar, både i 

betydelse (fullbordat-förändring) och med hjälp av vilka ord den kan realiseras (varda, till 

skillnad från isländska). Den har också kommit att betraktas som norm i danskan, i motsats till 

morfologisk passivumform. Detta kan möjligtvis förklaras delvis av det faktum att 

morfologisk form länge realiserades med st- och particip med sk-suffix i jylländskan, vilket 

nästan gjorde dem homonyma.  
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4.3 Allmänna dialektdrag i svenskan 

Förutom de utvalda deponensverbparen, som behandlas i nästa avsnitt, har jag även undersökt 

några dialektdrag angående passivum och övriga verbformer med s-ändelse utifrån vad i 

huvudsak Holm, och i mindre grad Lech, har noterat om dialekter i Sverige. 

 

Holm (1952:146-147) noterar att det i dialekter över lag är ovanligt att använda passivum då 

agenten är uppenbart känd. Former som vad äts det? och vad görs det? är exempel på detta. 

Det gäller också om den talande själv utför verbalhandlingen. Detta, ”en stor obenägenhet” 

för passivum, anser Holm vara gemensamt för samtliga svenska mål
14

. Något av det mest 

utmärkande hos s-passiven i folkmål, fortsätter Holm, är att de främst används då agent är 

obestämd eller vagt bestämd. I de flesta fall då passivum förekommer i Holms dialektprover, 

är det helt irrelevant vem som utför handlingen. De kan också ersättas med ”indefinita 

värderingar” (och även konkurreras ut av dessa, som Holm också nämner och som redovisas i 

avsnitt 4.1.1) såsom man, de eller folk. Passivum används, enligt arkivchefen för LAL (ett 

arkiv varifrån Holm hämtade sitt småländska dialektmaterial på 50-talet) Gunnar Hedström, 

när ”tanken på den handlande personen är skjuten i bakgrunden”. Över lag förekommer 

passivum sällan i dagligt, ordinärt tal. S-passivum används alltjämt när man talar om gångna 

tider, vilket dock är ovanligt att tala om, varpå s-passiverna också blir ovanliga. Detta är 

däremot långt ifrån absolut på alla platser, och kan skilja sig avsevärt även mellan närbelägna 

socknar. Holm exemplifierar detta med Ockelbo och Rengsjö socknar, där s-passivum inte 

förekommer alls, respektive i överflöd (Holm 1952:147, 149-150). 

Lech (1925 § 88) skriver att verb med a-ändelse i infinitiv får es-ändelse i passivum i vissa 

skånska dialekter, istället för den vid den tiden (1925) standardspråkliga ändelsen -as. Vidare 

skriver han (Lech 1925 § 89) att verb som i det svenska riksspråket är deponenta inte är det i 

vissa skånska dialekter (i Frosta, Östra Torna, Ljunits och Herrestads härader). Exempel på 

detta är àna = ’andas’ och svìta/svìda = ’svettas’; de dåvarande danska motsvarigheterna är 

ånde (då skrivet ”aande”
15

) och svede, och de äldre danska ande och svede. Det finns också 

                                                           
14

 Man kan då ställa sig frågan hur det ligger till med riksspråket. Men man får här också minnas att allt språk 

egentligen är dialekter, och riksspråket bottnar sannolikt dels i dessa, dels i kanslispråk. Att tala om riksspråk när 

man talar om dialekthistoria blir över lag svårt, såvida inte förtydligande av något kräver jämförelse med 

modernt riksspråk. 
15

 Detta pga. att Lechs verk är från 1925, innan den danska stavningsreformen 1948. Mer om denna reform i 

fotnot nummer 20. 
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verb som inte är deponenta i riksspråket, men som är det i skånska dialekter (Lech 1925 § 89): 

anas, = ’ana’, højmodas = ’bli högmodig’, ìlas = ’fatta eld’, nàtas = ’tillbringa natten’. 

Holm (1952:169) resonerar att man sällan använder s-passivum i dialekter då dessa kan 

misstas för deponensverb. Jag tolkar detta som att dialekter kan ha deponent funktion som inte 

riksspråket har, då deponensverb i det svenska riksspråket inte har någon ”motsvarighet” med 

aktiv form, och kan därför inte heller skrivas om till s-passivum. Holm exemplifierar detta i 

en dialekt med slogs den första spiken, och hävdar att denna form inte kan förekomma, ”då 

’slogs’ för tankarna till slagsmål”. Värt att notera är att Holm därmed anser att slogs, som en 

preteritumform av den reciproka formen slåss alltså är deponent
16

. Vidare beskriver Holm hur 

man inte använder s-passivum i dialekter där -s istället blir -se. Detta exemplifieras med satts, 

som i dessa dialekter skulle ha hetat sättese, och skulle därmed kunna misstas för satte sig. I 

Borgådialekten betyder också ordet hållas (riksspråklig morfologiskt passiv form av hålla), 

’hålla sig’ (Holm 1965:169). 

Holm (1952:155-156) nämner också att s-passivum i presens undviks där det fonetiskt 

sammanfaller med s-passivum i preteritum. Dock är detta sällan ett problem då intentionen 

ändå förstås av sammanhanget, men ibland sker ändå en ljudutveckling för att skilja dem åt. 

Detta exemplifieras med en västerbottnisk dialekt, då den sista stavelsen i slaktades först har 

försvunnit, eller rättare sagt, flyttats och lagts på föregående stavelse (ung. ”slakte-es”), för att 

sedan åter få ett vokaltillägg på slutet för att undvika fonetiskt sammanfall med presens. 

Slaktades blir då till slaktese, och kallades till kallese (via ”kalle-es”). Detta 

stavelsesammanfall, förtydligar Holm, fungerar på samma sätt som i aktivum preteritum där 

kâll = ’kallar’ och kalle = ’kallade’. Däremot sammanfaller dessa ord då med reflexivum, för 

att anknyta till föregående stycke. Detta har dock lett till en annan homonymi, då kastese låter 

som kaste se (’kastade sig’), och detta borde i sin tur leda till att s-passivum undvikits. 

Vidare skriver Holm (1952:152-153) att det i många dialekter låter märkligt att säga att någon 

”kördes hem”, vilket överensstämmer med det i detta avsnitt tidigare nämnda faktum att man 

ogärna använder passivum när agenten är känd. Dock kan man säga ”vi fick klä av oss och så 

mättes vi”. Att mätas på detta vis för tankarna till någon statlig institution, exempelvis 

sjukvården eller militären. Detta stämmer bra överens med hur Holm fortsätter att resonera; 

de handlingar som har med myndigheter, såsom kyrkan, staten och militären att göra, omtalas 

generellt sett med s-passivum i dialekter. I en dialekt uttalade sig talaren om att grovs, 

                                                           
16

 Definitionen av reciproka verb, som deponensverb eller ej, diskuterades i avsnitt 3.2. 
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uppenbarligen med betydelsen ’grävas’, inte kan användas om människor, men däremot vid 

nedgrävning av något annat. Holm resonerar att dessa faktorer kan ha lett till en spridd, stark 

föreställning om att morfologisk passivumform är något ofolkligt. Han fortsätter med att 

nämna en ”vardaglig fras”: pojken smälldes/klåddes. Detta låter inte bra, inte ens med tillagd 

agent på slutet (Pojken smälldes/klåddes av [agent]). S-passivum måste därför ha låtit som 

ofolkligt skriftspråk, resonerar Holm.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså skönja en smärre ovilja att vilja använda passivum i många 

dialekter, dels pga. s-passivens risk för sammanfall med andra språkliga s-former, men också, 

innefattande båda passivumformerna, på grund av att de tolkats som ”ofokliga” då de 

huvudsakligen använts i sammanhang då myndigheter varit inblandade. Detta kan ses som en 

folklig, mer eller mindre djupt rotad negativ attityd till att använda passivum. Jag har under 

undersökningens gång valt att se närmare på detta, och har därför lagt till avsnitt 4.5, där jag 

går närmare in på attityder till passivum. 

 

4.4 Utvalda deponensverb 

Här presenterar jag resultaten jag fått fram angående hur de i avsnitt 2.2.1 introducerade 

verben förhåller sig till riksspråken i dialektala varianter. Dessa verb, indelade i par, är 

andas/ånde, kännas/føles, hoppas/håbe, lyckas/lykkes, bitas/bide, brännas/brænde och 

stickas/stikke. Nedan delas detta avsnitt in i mindre, ett för varje svenskt och motsvarande 

danskt verb, med undantag för avsnittet om kännas/föles som också behandlar föla. Först ges 

en kort etymologisk bakgrund till orden enligt Hellquist och/eller Nielsen. Sedan presenteras 

de dialektala varianter som jag hittat i de olika ordböckerna, ISOF:s arkiv eller 

onlinelexikonet tillsammans med kommentarer, bland annat för att där det krävs relatera dessa 

till respektive riksspråk. De standardspråkliga varianterna är som anges i varje avsnitts rubrik, 

med det svenska ordet först och det danska ordet därefter (dvs. [svenskt ord]/[danskt ord]). 

Undantaget är föla, som är ett dialektalt svenskt ord och anges sist som tredje ord i rubriken.  

 

4.4.1 Andas/ånde 

Enligt Hellquist (1922:12) kommer anda, och substantivet ande, från det germanska anðan, 

med roten an, i betydelsen ’blåsa’, ’andas’, och är besläktat med det latinska anima och 
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animus, med betydelserna ’andedräkt’ och ’luft’ respektive ’själ’. En liknande förklaring 

förekommer hos Nielsen (1966:480). 

Det finns flera exempel på icke-deponenta motsvarigheter till andas i svenska dialekter. 

Enligt ISOF finns i Listers härad (i Blekinge) auna eller aona, i Faurås härad (i Halland) 

anna, i Skåne finns ånna och àna. I Västbo härad, västra Småland finns òuna. Så långt norrut 

som Njurunda och Torpi socknar i Medelpad och Lycksele i Västerbotten finns även ànne 

respektive anda. Icke-deponent form av andas finns alltså utbrett såväl i norra som i södra 

Sverige. Varken Jul Nielsen, Jørgensen eller Espersen nämner någon variant av ånde eller 

andas, och Jysk ordbog ger inget resultat för någon av dessa. 

 

4.4.2 Kännas/føles/föla 

Hellquist (1922:386) anger att känna har sitt ursprung i fornsvenska kænna, med betydelserna 

’låta veta’, ’undervisa’, ’igenkänna’, ’märka’, ’erkänna’ eller ’hava köttsligt umgänge med’, 

vilket i sin tur kommer från germanska kannian. Föla finns dock inte med hos Hellquist. Hos 

Nielsen (1966:122) framkommer det att føles är ett lån från medelnedertyska vōlen. 

Varken Jørgensen, Jul Nielsen eller Espersen har med føles (eller någon variant av föla eller 

känna) som uppslagsord. Enligt ISOF finns flera förekomster av föla i svenskan. De betyder 

dock inte alltid samma sak. I Blekinge har ordet i Listers och Sölvesborgs härader (åren 1933-

36) betydelsen ’förstå’, ’begripa’. I Gammelstorp, Jämshög och flera andra orter betyder det 

istället ’känna sig för’. I Skåne och Blekinge betyder ordet (år 1858) generellt ’känna’, 

’förstå’, ’märka’, medan det även nämns att betydelsen ’fatta’ är ”delvis sekundär”
17

. Flertalet 

exempel från Listers härad tyder dock på att ’förstå’ är den vanligaste betydelsen. Alternativa 

varianter finns, såsom fära och fåla (Jämshögs socken runt år 1800), båda med betydelsen 

’förstå’, ’begripa’. Mycket tyder på att det svenska ordets betydelse alltså inte helt och hållet 

stämmer överens med motsvarande ords betydelse i modern danska (’känna’). Dock nämns i 

samlingarna en ordbok från 1858 av P. Möller, där betydelsen av föla i Halland, Skåne och 

Blekinge förklaras med både ’känna’ och ’märka’; därtill påpekas att ordet har motsvarigheter 

även i tyska (fühlen) och engelska (to feel). Jysk ordbog ger resultat vid sökning på føle, alltså 

                                                           
17

 Om det rör sig om den mindre formella varianten av ordet förstå, eller om det rör sig om fatta som i fatta tag, 

framkommer inte. Av sammanhanget att döma borde det dock luta åt det förra. 
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utan deponent s. Det betyder, i olika delar av Jylland, ’märka’, ’förnimma’, begripa’, 

’uppfatta’, dvs. precis som i de svenska dialekterna. 

 

4.4.3 Hoppas/håbe 

Enligt Hellquist (1922:242) härstammar hoppas från medellågtyska hopen. Ordet har dock 

inte samma betydelse som hoppa. Detta kommer istället från germanska huppōn (precis som 

interjektionen hoppsan). Nielsen (1966:172) skriver att håbe har samma ursprung som hoppas 

(och att svenska noterbart är det enda språket med s-ändelse i ordet). 

I ISOF:s dialektsamlingar finns exempel från Blekinge, Halland och Bohuslän, alla med 

deponent form. Den enda märkvärdiga skillnaden är att det i Bohuslän (som för övrigt ju 

tillhört Norge historiskt sett) förekommer en inbördes (om än inte i samma socknar) skillnad i 

tonalitet; i provet från 1824 heter det håbas, och i det från 1879 håppas. Varken Jul Nielsen, 

Jørgensen eller Espersen nämner något om uppslagsordet. Jysk ordbog nämner flera varianter 

då ursprungligt p utvecklats till v eller f (istället för b som i riksspråkliga håbe), och bortfall 

av ändelsevokal, men ingen deponent variant verkar finnas.  

 

4.4.4 Lyckas/lykkes 

Hellquist (1922:431) skriver att lyckas kommer från medellågtyska (ge)lucke (=öde, lycka). 

Ordets ursprung är ovisst, men det kan bottna i urgermanska luk, med betydelsen ’böja’; 

”alltså egentl.:’sätt på vilket ngt böjer sig, dvs. utfaller’, oberoende om lyckligt eller 

olyckligt”. Nielsen (1966:238) skriver precis som Hellquist att lykkes är sprunget ur 

medellågtyska lucke, men också att lykkes är en avledning till lykke. 

ISOF:s dialektprov har blandad förekomst av deponent funktion med s-ändelse och icke-

deponenta reflexiva varianter, men också en variant som vare sig är deponent eller reflexiv. 

Denna variant, løka, -ade, -at, kommer dock från Stockaryd i mittersta Småland år 1952 och 

inte från ett gränsområde. Vanligt är att y är ersatt av ö (eller ø, som det ofta stavas), eller att 

k-ljudet antingen följs av t eller ersätts av ett affrikativt tje-ljud. 

Jul Nielsen (1995:328) stavar lykkes som ”lykke(s)”, med s inom parentes. Detta tyder på att 

användningen av s-ändelse i aktivum (dvs. deponent) är valfri. Enligt givna exempel verkar 
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ordet dock uttalas utan s i alla fall utom presens. Detta exempel lyder: ”dɛ löɡə [MEN] (også 

dɛ löɡəs)
18

”, detta visar på en existerande, men gissningsvis mindre vanlig deponent 

användning av verbet. Jørgensen nämner inget om ordet, och Espersen inget om någon 

verbvariant av lykkes/lyckas. 

 

4.4.5 Bitas/bide 

Enligt Hellquist (1922:44) härstammar bita från fornsvenska bīta, och enligt Nielsen 

(1966:30) bide från ”oldnordisk” bita. Båda författarna nämner också motsvarande liknande 

forntyska, fornengelska, gotiska och sanskritformer. 

I alla ISOF:s dialektprover jag kom över, har motsvarigheten till bitas s-ändelse. De 

vanligaste variablerna var bortfallet eller till d förmjuknat t-ljud eller en förändring i 

stammens vokal, exempelvis e istället för i (eller ai i den säregna älvdalskan). Hos Jul Nielsen 

(1995:91) finns ordet som biis/biids i presens passiv. Det nämns att passivum används 

reciprokt, såsom i ”e hund biis” eller ”de biis hvertilt (dvs. hvert øjeblik)”. Paralleller verkar 

vara skels, rykkes och trekkes. Jørgensen förklarar att ordet används deponent med aktiv 

betydelse: ”Hæsdi bis” översätts till riksdanska ”Hesten bides (bider)”. Detta förtydligande, 

bider inom parentes, kan tyda på att det är en alternativ, antingen vanligare eller ovanligare 

variant även i riksdanska. Min handledare Lise Horneman Hansen bekräftar detta; bides är 

mycket ovanligt, och idag nästan oförståeligt för unga danskar. (Horneman Hansen 2016). 

Enligt Jysk ordbog existerar olika dialektala uttal av bides lite här och var på Jylland (bland 

annat med arkaisk st-ändelse), blandat med varianter av det riksspråkliga icke-deponenta bide. 

Espersen nämner inte ordet. 

 

4.4.6 Brännas/brænde 

Som rubriken visar, är det svenska ordet brännas (riks)danska motsvarighet brænde. Detta är 

infinitiv och ska inte förväxlas med den svenska preteritumformen av det icke-deponenta 

bränna (dvs. brände)
19

. Brænde kommer från en sammansmältning av de ursprungliga 

                                                           
18

 Exemplet är återgivet med ursprunglig fonetisk skrift, sånär som på ett tecken; detta ser ut som ett svenskt 

uppochnervänt ö (som jag ersatt med ett ”rättvänt” ö). 
19

 Dock uttalas inte d i brænde, eller i andra kombinationer med n + d (eller l + d)(Cramer & Vive Larsen 

1999:58). Det har heller aldrig uttalats så, utan stavningen är ett resultat av hyperkorrektion och analogi efter 
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urnordiska orden brinna och brenna (Nielsen 1966:49). Enligt Hellquist (1922:67-68) bottnar 

det i det germanska brannjan, ”kausativum” till brinna. 

ISOF:s samlingar visar en enhetlig deponent funktion i svenska dialekter. Infinitivformerna är 

slående lika, medan preteritum- och supinumformerna kan skilja sig åt något. Det äldsta 

årtalsangivna belägget är från Västra Göinge härad år 1915, där infinitivformen inte nämns, 

medan presensformen anges som bræns. Jørgensen (1943:spalt 65) säger att ”verbet bruges 

ogsaa i depon[ent] form med aktiv Betydning: […] Kakkelovnen brændes” (Brændes är alltså 

presens här). Jul Nielsen och Espersen nämner inte brænde eller någon liknande motsvarighet. 

Jysk ordbog resulterar bara i icke-deponent brænde. 

 

4.4.7 Stickas/stikke 

Sticka är egentligen en nybildning av vissa former av verbet stinga, exempelvis imperfekt 

stack av det rekonstruerade stang (Hellquist 1922:867). Nielsen (1966:383) visar att stikke 

bottnar i en identisk avledning för danskans del. 

Hos Jørgensen (1943:spalt 567) verkar stikke ha samma betydelse som sin svenska 

motsvarighet; exempel som ges är ”jeg er blevet stukket af et Myg”
20

, medan s-ändelse också 

förekommer i allmän generisk betydelse: ”de Kort kan ikke stikkes” och ”Tistlerne stikkes”. 

Samma förklaring ges som till bides; verbet används i deponent form med aktiv betydelse, 

även i dåtid: […] Tistlerne stak(ke)s, da vi bandt Bygget”. Jul Nielsen nämner inte stikke eller 

någon liknande motsvarighet. 

Espersen (1908:330) nämner ordet stikka, alltså med infinitiv a-ändelse till skillnad från andra 

danska dialekter, samt riksdanskan. Ordet verkar ha samma betydelse som svenska icke-

deponenta sticka; så även i uttryck som stikka å, med betydelsen ”løbe, rænde bort pludselig” 

(dock nämns det att etymologin för verbet i just det uttrycket kan vara en annan). 

ISOF:s samlingar har bara former snarlika den standardspråkliga från hela Sverige. Skillnaden 

mellan deponens och icke-deponens verkar, precis som i fallen bitas-bita och brännas-

bränna, samt i några av dessas danska motsvarigheter vara att deponensformen är generisk, 

                                                                                                                                                                                     
andra ord där bokstavskombinationerna med d tidigare uttalats. Hellquist visar också på att det inte finns något 

annat besläktat språk, modernt eller föregångare, där d förekommer mitt i motsvarande ord (Hellquist 1922:68). 
20

 Substantiv är här skrivna med initial versal (versalisering), som i källan. Detta pga. att Jørgensens bok är 

utgiven 1943, dvs. innan den danska stavningsreformen 1948 då bl.a. denna regel avskaffades. Även stavningen 

med aa istället för det nuvarande å (som i ogsaa ovan) beror på detta. 
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medan den andra inte är det (ex. vis ”hästen bits” = ’den brukar bitas’; ”hästen biter” = ’den 

biter just nu’). Här kan man se en intressant koppling till förhållandet mellan morfologisk och 

perifrastisk passivform, i alla fall i danska, där s-formen också betecknar generiska, 

oavslutade händelser. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de dialektala former där deponensen skiljer sig 

från respektive riksspråk inte oväntat betraktas som arkaiska. Inget tydligt geografiskt 

mönster för deponensverb framträder dock. De jylländska dialekterna är de som tydligast 

skiljer sig åt från sitt riksspråk i detta avseende, med deponensskillnader i minst tre av fallen. 

Det finns även deponensskillnader i svenska, allra tydligast av orden lyckas och andas. Dock 

härrör dessa från Småland respektive flera delar av Sverige (däribland det från Danmark 

mycket avlägsna Norrland), varpå man knappast kan dra någon slutsats om dansk påverkan. 

En intressant iakttagelse är att i flera fall har ord som lånats från tyska sedermera fått 

deponent form, och på så sätt anpassats till det skandinaviska språket.   

 

4.5 Attityder till passivum och s-former 

Under arbetets gång har jag insett att en av faktorerna till att passivumanvändandet i nutida 

svenska och danska ser ut som det gör, kan bottna i historiska attityder gentemot passivum. 

Jag har därför sammanfattat en del väsentlig information jag har hittat angående detta separat 

i detta avsnitt. 

Wessén (1965:168) påpekar att aktiv diates, i motsats till passiv, är den mest naturliga 

konstruktionen av de två. Den passiva är yngre, ovanligare och sekundär; ”särskilt […] den 

fullt utbildade, med agent försedda konstruktionen (gossen berömdes av läraren för sin flit) 

[är] främmande för det naturliga talet”. Holm (1965:153) skriver också, som tidigare nämnt i 

slutet av avsnitt 4.3.1, att det finns en föreställning om att s-passiven är ofolkliga, därför att de 

sällan förekommer i (eller låter bra i) vardagliga situationer. 

Holm (1965:156) citerar den norske författaren A. Western från 1921, som hävdar att 

formuleringar som ”han valgtes”, ”huset solgtes” i själva verket inte är annat än ”papirmål”, 

och att man i talat språk alltid använder perifrastisk form
21

. Det är här också värt att åter 

                                                           
21

 Av utrymmesskäl har jag valt att endast fokusera på svenska och danska i denna uppsats, men jag tycker också 

att den här norska attityden bör tas med, då det visar på samma attityder till passivum, i alla fall s-passivum, i 

alla tre skandinaviska länder. Holm har sannolikt också tagit med det av en anledning, då hans verk fokuserar på 
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nämna Holms teori, som redovisades i avsnitt 4.3.1; att s-passivum i (vissa dokumenterade) 

dialekter främst har uppfattats som språkbruk som har med myndigheter såsom kyrka, stat 

eller militär att göra, och handlingar förknippade med dessa (Holm 1965:152-153). 

Skautrup (1944-1970: Vol. III §72b) beskriver att under tiden för ”Nyere dansk” (1750-1870) 

bredde kanslistilen ut sig allt mer inom den danska staten. Ursprungligen användes den på 

kanslierna, men kom så småningom att användas i samtliga administrativa och rättsliga 

institutioners skriftarbeten. På grund av detta skapades en särskild skriftspråksgenre, vilken 

karaktäriserades av ett antal fasta formuleringar, en ”mycket omständlig hypotaktiskt formad 

satsbyggning” och flertalet (enligt författare av andra genrer) speciella bokspråksord och -

former. Dessa formuleringar bestod av talrika opersonliga konstruktioner, särskilt passiva, och 

i synnerhet s-passivum. Även man-användande, formuleringar som ”bestemmelsen vil vare at 

forstaa … ”, konjunktiviska och participkonstruktioner (”saaledes foranlediget skal man … ”). 

Detta språkbruk och dess utbredning berodde på att man krävde en tillfredsställande och 

uttömmande framställning av det som behandlades. För att uppnå detta ville man koncentrera 

det väsentliga och utelämna allt som kunde anses vara onödigt innehåll. 

I artikeln Passiver frikendes i nyt sprogstudie, framkommer det att passivum inte gör en text 

svårare att förstå, trots att danska experter i mer än 50 år har hävdat motsatsen (Rendrup 

Johansen, 2016). I artikeln ges en kort bakgrund till det ”lite subjektiva” danska språkrådet att 

undvika passiva konstruktioner. Enligt artikeln verkar den allmänna uppfattningen vara att 

budskapet blir otydligt när det inte framgår vem som gör vad, vilket går stick i stäv med hur 

en text bör vara: enkelt och tydligt formulerad. Det finns givetvis fler etablerade råd än att 

undvika passivum för att formulera en klar och tydlig text, exempelvis att använda rubrik, 

skriva kort och konkret, att undvika långa satser, verbalsubstantiv och kanslispråk. Enligt 

artikeln, som sammanfattar resultatet av en kandidatuppsats (da. bachelorprojekt), och dess 

förarbete, framkommer det att det enda av dessa goda skrivråd som följdes på allvar, var att 

utelämna passiverna. Detta beror, enligt projektets författare Julie Meyer Ingemansson, på 

enkelheten i att identifiera och därmed omformulera passiva satser. I sin uppsats har Meyer 

Ingemansson undersökt hur väl olika texter, med och utan passivum, förstås av testpersoner. 

Resultatet har blivit att huruvida passivum används eller ej inte gör någon skillnad i detta 

avseende. Då forskningen inom området är högst begränsad, krävs mer utförlig forskning än 

                                                                                                                                                                                     
svenska dialekter, och det faktum att man svårligen kan skilja dialekt från språk under större delen av historien. 

Man ska också minnas att Norge under de senaste århundradena varit under både dansk och svensk överhöghet, 

och därmed varje stats kanslispråk. Westerns verk är dessutom från 1921, inte mer än 16 år efter Norges 

självständighet från Sverige. 
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detta ”lille fingerpeg” om 20 testpersoner för att säkert kunna fastställa att 

passivumanvändande är oproblematiskt för läsförståelsen (upp emot 1000 skulle krävas), 

hävdar en språkexpert i artikeln. Men undersökningen visar ändå tydligt att revidering krävs 

kring denna djupt förankrade gamla föreställning (Rendrup Johansen, 2016). 

 

4.6 Sammanfattning 

Här presenteras kortfattat vad jag har kommit fram till utifrån det redovisade resultatet. 

Vi vet nu att den perifrastiska formen är äldre än den morfologiska, och att den har 

motsvarigheter i andra germanska språk. S-passivumformen verkar dock vara noterbart 

gammal, då den, vad jag kunde utläsa av Skautrups resonemang, uppstod antingen redan i 

urnordiskan, eller senare i östnordiskan. Formens praktiska användande verkar också ha 

genomgått flera förändringar, då man kan ana att den (och deponensverb) i Danmark ansågs 

som arkaisk redan på 1500-1600 talet, och den perifrastiska formen betraktades ungefär vid 

samma tid som den normala passivumformen. Som vi vet, dog inte morfologiskt passivum ut 

för ca 500 år sedan, utan fortsatte existera i danskan. Dock kan detta indikera att skillnaderna i 

passivumanvändandet hade börjat visa sig redan vid denna tid, även om man inte kan tala om 

svenskt eller danskt riksspråk förrän hundratals år senare. Det korta avsnittet (4.2.2) om 

participens utveckling visar att denna stundom var homonym med jylländskt morfologiskt 

passivum i andra person, av vilket man kan dra slutsatsen att en av formerna kan ha undvikits.  

Passivum kom att i både Sverige och Danmark bli något utmärkande för kanslispråk, enligt 

flera forskare, på grund av dess krav på att formulera sig sakligt. I Danmark har man 

sedermera vid textproduktion tydligt velat frångå bl.a. kanslispråk, som setts som onödigt 

”tungt” och komplicerat, varpå man under 1900-talet arbetat fram ett antal råd för att skriva så 

lättförståeligt som möjligt. Passivum, uppenbarligen både morfologisk och perifrastisk, hade 

då kommit att förknippas med svårförståeligt kanslispråk, och föll därmed under de språkdrag 

som textproducerare avråddes från att använda. Detta har inte visat sig lika tydligt för 

svenskans del, men i källorna antyds att en liknande syn på passivum förekom under 1900-

talets första hälft, både i Sverige och i Norge. Därtill, och kanske som en bakomliggande 

orsak, verkar passivum vara mindre gångbart hos flertalet dialektala språkbrukare. Detta kan 

ha flera orsaker; det kan röra sig om homonymitet med andra språkliga drag, vilket kan skapa 

förvirring. Det kan bero på att passivum inte är brukligt då den omtalade agenten är känd, 
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vilket den ofta är i vardagligt tal, där dialekter vanligen talas. Slutligen kan också passivum ha 

kommit att förknippas med statlig, auktoritär överhet pga. dess i mångas öron riksspråkliga 

klang. Hur detta kan ha påverkat passivumanvändandet, och inte minst huruvida en av de två 

formerna då kan ha gynnats, diskuterar jag i slutet av nästa kapitel. 

För deponensverbens del vet vi nu att flera forskare är överens om att dessas s-suffix 

utvecklats ur ett reflexivt pronomen, snarlikt det i svenskan nuvarande sig. Att dessa har 

utvecklats till deponensverb kan möjligtvis bottna i det faktum att vissa verb, av Falk kallade 

upplevarverb, tidigare krävde objektsform hos dess upplevande egentliga subjekt (exempelvis 

mig fryser). Detta ändrades så småningom till en mer konsekvent subjektsform, men det 

objektiva ”arvet” kom att leva kvar i efterföljande före detta reflexivt s-suffix. 

De utvalda deponensverben verkar vara relativt enhetliga i dialekter, beroende på vilket 

riksspråk de ”tillhör”. Att vissa dialekters verb kommit att behålla sina s-suffix verkar vara 

slumpartat, inget skönjbart geografiskt mönster beträffande just detta har framträtt i och med 

undersökningen. Jag insåg under arbetets gång att definitionen av deponensverb inte alltid är 

uppenbar, framför allt om man ska räkna in reciproka verb som en hyponym under denna 

benämning eller ej. Det kan exempelvis diskuteras huruvida tre av de utvalda verben (på 

svenska), bitas, brännas och stickas, snarare skulle kunna klassificeras som reciproka verb än 

deponensverb. 

 

5. Diskussion 

Trots det begränsade materialet tycker jag att källorna har gett tillfredsställande förklaringar 

till passivumformernas uppkomst och utveckling, samt, vilket jag inte kunde ana från början, 

inblick i samhälleliga och folkliga attityder gentemot passivum, vilket jag återkommer till i 

avsnitt 5.4. Jag har även insett att man allt som oftast bör se språken, med alla deras dialekter, 

som ett och samma. 

Detta kapitel delar jag in i fyra avsnitt. Det första av dessa återger uppsatsens frågeställningar, 

varpå jag diskuterar de direkta svar på dessa som jag kommit fram till under arbetets gång. I 

det andra avsnittet utvecklar jag kort vad jag anser, och har insett, om relationen mellan språk 

och dialekter, vilken kan komplicera definitionerna av dessa två och därmed vad som anses 

som norm respektive avvikande från normen. I det tredje avsnittet återger jag problematiken 
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med den oenighet som råder bland forskare och författare kring definitionen av deponensverb. 

I det fjärde och sista avsnittet diskuterar jag de, enligt mig, viktigaste insikterna som arbetet 

med denna uppsats har gett mig, nämligen de skönjbart mest avgörande orsakerna till 

skillnaderna av passivumbruk mellan svenska och danska idag som jag har lyckats hitta.     

 

5.1 Frågeställningarna 

I detta avsnitt ställer jag åter upp de frågeställningar som presenterades i kapitel 1.2, och ger 

kortfattade sammanfattningar till var och en av dem utifrån vad som har redovisats i kapitel 3 

och 4. 

 Vilka riksspråkliga konventioner finns för den moderna svenskans respektive 

danskans användande av passivum och deponensverb?  

Det finns många punkter där de båda moderna riksspråken skiljer sig åt angående vilken 

passivform de föredrar, eller om de använder deponent funktion eller ej. Över lag kan man 

säga att danskans passivumanvändande verkar vara mer definitivt än svenskans, då valet av en 

särskild form har större inverkan på själva betydelsen. Förmodligen finns det också för båda 

språken möjlighet att använda endera formen i flera situationer, men att en av dessa då 

kommit att bli vanligare, varpå vana och konventioner helt enkelt avgjort vilken form som 

kommit att ”låta rätt”. Det som nämns i SAG (och redovisas i avsnitt 3.2) om de två 

morfologiska passivumvarianterna es- eller s-ändelse, visar på ungefär samma fenomen; det 

är tydligt att valet av form spelar roll för den faktiska betydelsen, även om den egentliga 

betydelsen är densamma oavsett morfologisk form. Man skulle också för svenskans del kunna 

hävda att detta gäller vilken passivumform man än använder överhuvudtaget. 

 Går det att skönja något historiskt mönster eller att utsäga någon specifik tidsperiod då 

användandet av passivum och deponensverb började skilja sig åt mellan svenska och 

danska? Finns det en eller flera noterbara anledningar till att skillnaderna uppkom? 

Ja och nej. Man kan, enligt Skautrup (i 4.2.1), se hur danskan i vissa skrivna källor allmänt 

börjat använda perifrastisk form under Reformationstiden 1500-1600. Men detta är svårt att 

avgöra, dels pga. det lilla antalet källor, dels pga. att man knappt alls kan tala om riksspråk 

före det sena 1800-talet och folkbildningens tid. Efter denna tid kan man dock spekulera i hur 

folkliga attityder till passivum kom att påverka användandet av dessa (som tidigare nämnt, 
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återkommer jag till detta nedan). Det mest trovärdiga är att förändringen skett långsamt under 

flera hundra år, i olika hastighet och på olika sätt i olika varianter av det vi idag skulle kalla 

svenska respektive danska. Själva riksspråkens framväxt och dess olika influenser blir också 

intressant att diskutera här; detta återkommer jag till nedan.  

 Finns det säregna eller unika dialektala former av passivum och deponensverb i 

sydsvenska respektive danska dialekter, som märkbart skiljer sig från de nutida 

riksspråken eller som på annat sätt indikerar tidigare stadier av svenska, danska eller 

en gemensam föregångare?  

Ja, det gör det, men de är betydligt mindre framträdande än vad jag trodde de skulle vara. 

Vanligtvis rör det sig bara om mindre nyansskillnader i ordens betydelse och uttal (och 

eventuellt skriftlig form). Som jag nämnde ovan, är det också svårt att över lag klassificera ett 

tungomål som dialekt eller språk, när språk även inbördes kan skilja sig vitt från en landsdel 

till en annan. Att (som redovisats i avsnitt 4.4) analysera vissa utvalda deponensverb var för 

sig, skapade ytterligare funderingar hos mig angående om man egentligen kan klassificera alla 

dessa tillsammans, då deras funktion och egentliga betydelse ibland skiljer sig åt. 

 

5.2 Språk och dialekter 

Det är (uppenbarligen, kan man tycka) över lag väldigt svårt att karaktärisera något som en 

dialekt och som språk, vilket jag blivit påmind om under undersökningens gång. Det är också 

svårt att regionalt kartlägga förekomster av arkaismer i besläktade språk, vilket Holms 

anekdot om stark förekomst av s-passivum i en socken, mot obefintlig förekomst i en annan, 

intilliggande, visar. De arkaismer, såsom s-passivum eller deponensverb, som finns i 

västdanska dialekter, kan lika gärna finnas i västerbottniska. Om man ska tala om en 

”brytpunkt” i passivum- och deponensanvändande språken emellan, antar jag att det är rimligt 

att gissa att det skedde i och med att riksspråken började växa fram. Riksspråken, utformade 

och färgade av olika dialekter, kom att applicera dessa dialekters olika normer för passivum 

och deponens, vilket gav olika slutresultat. När riksspråken senare etablerades och allt fler 

blev läs- och skrivkunniga, blev dessa nya normer så småningom rikstäckande. En annan 

anledning, eller en bidragande orsak, till olika passivum- och deponensanvändande kan även 

bero på homonymitet med andra språkliga drag eller, inte minst, attityderna till passivum och 

deponens.  



37 

 

 

5.3 Definitioner av deponensverb 

När vi nu vet att deponensverben kommer ur ett tidigare reflexivt, enklitiskt pronomen, och då 

SAG (presenterat i avsnitt 3.2) nämner att deponent funktion i vissa fall kan bytas ut mot 

reflexivum, kan man stundom tänka på dessa deponensverb som just reflexiva. Exempelvis 

kan man se andas som anda sig. Det handlar ofta om något man själv gör, för sig själv. Falks 

beskrivning (i 4.1.2) av just de emotionella mentala semantiska upplevarverben i fornsvenska 

kan liknas vid vissa av de nutida deponensverbens mer djupgående betydelse. Detta 

resonemang fungerar dock, som sagt, bara i vissa fall. Slås blir ju något helt annat som slå sig, 

eller bitas som bita sig.  

Vissa av de utvalda deponensverben, bitas, stickas och brännas har också en generisk (och 

iterativ) betydelse, som klargjordes av SAG, presenterat i 3.2. Detta för givetvis in tankarna 

på danskans användning av morfologiskt s-passivum som generell snarare än specifik och 

statisk snarare än dynamisk. Dialektundersökningarna klargör också detta, bland annat 

Jørgensens förklaring av ”hesten bids”. På svenska skulle samma exempel, hästen bits, taget 

ur sitt sammanhang säkerligen tolkas som något statiskt, alltså ’hästen bits alltid/ brukar 

(alltid) bitas’. Däremot låter hästen biter tveklöst som en nutida händelse i detta presens. Här 

kan man också nämna att verbets transitivitet förändras; det transitiva biter ställer ett 

objektskrav (såvida det inte är underförstått), vilket är förståeligt då hästen annars kan bita 

i/på många olika saker. Deponensverbet har inget objektskrav. På samma sätt är det med 

sticker/sticks. 

På tal om transitivitet, är det också värt att här åter nämna det jag noterade utifrån SAG:s 

exempel i 3.2; att i vissa deponensverb tillhörande den ovanliga transitiva gruppen, är objektet 

likväl underförstått. Exempelvis är det säkerligen få som skulle säga ”den fattas 

mig/dem/henne” i stället för helt enkelt ”den fattas”. På samma sätt är det med hämnas; att 

hämnas någon låter arkaiskt, och det låter, i alla fall för mig, mer korrekt att specificera verbet 

med för. Man hämnas vanligen för något, inte någon. 

Några av de deponensverb, bitas, brännas och stickas, vi valt ut skulle alltså bättre kunna 

definieras som reciproka verb. Man kan därtill invända att reciproka verb definieras som ord 

där subjekt och patient är samma person, vilket ju inte är fallet med våra utvalda verb. 

Tvärtemot kan man också, som SAG och Hansen & Heltoft, helt enkelt klassificera alla icke-
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passiva verbformer med s-ändelser som deponensverb. Återigen påminns vi om att det inte 

finns någon enhetlig definition av denna särart av verbformer. 

 

5.4 Orsaker till olika bruk av passivumformer 

Enligt SAG är den morfologiska formen idag (eller i alla fall för 17 år sedan, då verket 

utgavs) den vanligare i svenskt skriftspråk. Detta innebär dock inte att den alltid har varit 

vanligare än perifrastisk, eller att den är det i talat språk. Mycket pekar på att den 

morfologiska formen i danskan också generellt sett är den ovanligare, inte minst på grund av 

dess strikt generiska (och fiktiviserande) innebörd. Det är rimligt att skriftspråket har velat 

använda den kortare morfologiska formen av ekonomiska skäl. Produktion av talat språk 

tillåter dock inte samma ”betänktetid” som produktion av skriftligt; den perifrastiska formen 

ger talaren tid att ”dra ut” mer på orden, samtidigt som denne producerar sin efterföljande 

formulering.   

Man kan, ungefär som Holm säger och som redovisas i avsnitt 4.3, anta att homonymitet (och 

homografitet) kan vara en förklaring till en eventuell ovilja att använda s-passivum eller 

deponensverb, både i dialekter och ”riksspråk”. S-passivum har sannolikt kunnat misstas för 

andra språkliga former, framför allt reflexiv. Deponensverb har i sin tur kunnat misstas för s-

passivum, eller reciproka verb. Just denna stora variation av betydelser som ett s på slutet av 

ett verb kan ha, har sannolikt gjort att man ersatt någon variant av s-verbs funktion med andra 

konstruktioner. Som jag observerade i Munck Nordentoft (i avsnitt 3.1.3), anges morfologiskt 

passivum i nynorska (som ju nästan är en arkaisk målform konstruerad av norska dialekter) 

med st-ändelse, vilket man kan tänka sig ha kunnat förväxlas med adjektiva superlativformer 

(och därför valts bort). Även inom passiverna själva kan denna homonymitet, eller antydan till 

denna ha förekommit; då tänker jag framför allt på det som redovisades i avsnitt 4.2.2. Den 

lokala jylländska, arkaiska morfologiska st-ändelsen och participändelser med -sk eller s + 

ändelsen -t, kan möjligtvis ha lett till förvirring om vilken av formerna det var frågan om. 

Då Vedel på 1500-talet ”rättat” texter med ursprung i äldre tider till objektsform (”mig 

fryser”, etc.), samt förespråkar deponent användning, kan detta tyda på att deponensverben 

var relativt försvunna i danskan vid denna tid (reformationstiden 1500-1600), och att Vedel 

med denna ”rättelse” ville skapa en känsla av arkaism. 
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Under arbetets gång insåg jag att folkliga attityder till passivum till stor del kan ha att göra 

med hur dessa används, varpå jag valde att närmare undersöka detta och behandla i ett helt 

eget avsnitt. Som ung svensk idag hade jag ingen aning om att passiven, av ”vanligt folk”, har 

setts som något negativt under historiens lopp, gissningsvis framförallt när fler och fler 

började få tillgång till läs- och skrivkunnighet under industrialiseringens tidsålder. Till 

skillnad från i Sverige, verkar detta vara starkt aktuellt i Danmark än idag.  

Det är uppenbart att det danska språkrådet att undvika passivum i skriftspråk, och det faktum 

att det är mer skriftspråkligt än talspråkligt (och att dessa båda ”språk” ständigt påverkar 

varandra), har hotat användandet av passivum i danska. Även den (förmodat) mindre kända 

och mindre utbredda gamla svenska attityden att undvika passivum har säkert påverkat 

användandet även i svenska språket. Men hur är det med relationerna mellan de två 

passivformerna; kan de negativa attityderna till passivum generellt ha påverkat vilken form 

som använts mest? Jag tror att den morfologiska formen har fått stå tillbaka till förmån för 

den perifrastiska, så till den grad att detta idag är den allenarådande normen i Danmark; den 

perifrastiska kan användas mycket mer frekvent än den morfologiska. 

Bakgrunden till detta tror jag är att den historiskt höga förekomsten av passivum i kanslispråk 

har gjort att i alla fall s-passivum kommit att förknippas med statsmakt, överdrivet utsmyckat 

språk och eventuellt med förtryck. Särskilt då man, enligt Holm, förknippat s-passivum med 

myndigheter såsom ”kyrka, stat och militär” (man kan hävda att alla dessa ryms under ”stat”, 

men Holms formulering ger en bra och tydlig definition). När läs- och skrivkunnigheten blivit 

allt mer utbredd bland befolkningen, har detta setts som något att reagera emot, lite som en 

kamp mot auktoritet och överhet. Därför har passivum, i synnerhet s-passivum som är lättare 

att identifiera (i alla fall enligt mina egna erfarenheter), setts som något dåligt och därför 

aktivt motarbetats. Att ”folkligt”, mer vardagligt, talspråksnära skriftspråk i allmänhet 

innehåller fler och kortare ord och formuleringar än akademiskt, formellt språk med färre och 

längre ord och formuleringar, är något som också kan ha påverkat passivumanvändandet till 

den perifrastiska formens fördel. Denna påverkan har därefter blivit mer eller mindre 

bestående i modern danska respektive svenska.  
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