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ETT BIDRAG TILL TEORIN 
OM DET SVENSKA PERFEKTUMS 
UTVECKUNG

G e n o w e f a  Sa d a l s k a

A b s t r a c t .  [A Contribution to the theory on the development of the 
Swedish perfect tense] An attempt is made to account for the development 
of the Swedish perfect tense. The analysis is based on Kuiylowicz’s theory 
on the origin of temporal categories. The Swedish perfect tense is derived 
from periphrastic present constructions which denote present states result
ing from past events. The constructions tend to develop the temporal mean
ing of Past (Praeteritality while gradually reducing that of Present 
(Presentavity). This development is caused by the processes of delexicaliza- 
tion and grammaticalization. The Swedish perfect tense, however, has not 
yet reached the stage of pure Praeteritality though in certain contexts it can 
already be determined by temporal adverbs primarily referring to the Past.

1. INLEDANDE ANMÁRKNINGAR

Aven om mánga forskare har sysslat med perfektum i svenskan 
finns det inte nágon adekvat fórklaring till denna kategoris uppkomst. Det saknas 
alltsá en fórklaring som ocksá skulle ge en referensram for beskrivningen av hur 
perfektum fungerar i det svenska sprákmedvetandet. For att riktigt beskriva hur 
kategorin fungerar, sávál diakroniskt som synkroniskt, krávs en lámplig spráldig tid- 
steori (tempusteori). Den tidsteori som har konstruerats av Jerzy Kuryłowicz tycks 
fylla detta krav. Den gór det mójligt att adekvat uppfatta tidsfenomenets vásen ur 
huvudsakligen diakronisk men aven synkronisk synvinkel och kan dárfor vara ett 
passande beskrivningsredskap.

Fastan den problematik som Kuryłowicz sysslar med mánga gánger varit foremál 
fór diskussion i den svenska lingvistiska litteraturen, har ingen hánsyn tagits till Ku
ryłowicz’ teori vid beskrivrungen ar det temporala systemet i svenskan. Det kan 
forefalla márkligt att Kuryłowicz’ teori hittills inte har uppmárksammats pá svenskt 
omráde.
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Tidsproblematikens komplexitet beror pä att vi i den spräkliga verkligheten har 
att göra med en âterspegling av den reella tiden, en âterspegling som är olika i olika 
spräkgemenskaper och som kan uppvisa rätt stora skillnader. Dessutom observeras 
även i samma gemenskaps diakroniska sprâkutveckling en föränderlighet i äterspeg- 
lingen av den reella tiden.

2. PRESENTATION AV KURYLOWICZ’ TEORI

I det följande ges en presentation av huvudprinciperna i Kurylowicz’ teori om 
utvecklingen av grammatiska temporala kategorier. Sin teori har Kurylowicz lagt 
fram i: Kurylowicz 1964; 1968; 1971; 1977.

Kurylowicz’ teori grundar sig pä följande postulat:
(i) Tempusformer för dätid och framtid förnyas ständigt genom konstruktioner 

som är presentiska tili sitt ursprung och följatlingen syftar pä taltiden.
(ii) Tillkomsten av nya tempusformer beror pä behovet av mera expressiva 

former för dätid och framtid. Nutidsformer uppfattas som mera aktuella och därmed 
mera expressiva pä grund av sitt nära samband med talsituationen och talögonblik- 
ket. , . . . . . . .  ' •>:

(iii) Utvecklingen av perfektum, pretentum och futurum bör betraktas i samband 
med uppkomsten och försvinnandet av grammatiska kategorier i spräket.

(iv) Utvecklingen av spräkkategorier sker genom grammatikaliserings- resp. lex- 
ikaliseringsproccsser. ,

(v) Grammatikaliseringen resp. lexikaliseringen kan uppfattas som tvä motsatta 
poler av samma företeelse och skiljer sig endast tili graden. Grammatikaliserings- 
resp. lexikaliseringsgraden bestäms av förhällandet mellan betydelseomfâng och an- 
vändingsomfäng. Grammatikaliseringen innebär en utvidgning av användnigen och 
samtidigf en begränsning av betydelseomfânget hos en sprâklig kategori, medan lex
ikaliseringen utgör en motsatt process. Spräkliga kategorier kan följaktligen uppnä 
olika stadier av grammatikalisering resp. lexikalisering. De rör sig mellan de tvä 
polerna. Den lägsta lexikaliseringsgraden betyder den högsta grammatikaliserings- 
graden och tvärtom.

(vi) Utvecklingen av perfektum, pretentum och futurum i olika sprâk, bäde 
moderna och äldre, uppvisar samma regelbundet äterkommande grundmönster och 
kan därför betraktas som typisk och universell. Perfektum förs tillbaka pä perifra- 
stiska presentiska konstruktioner som betecknar ett ñutida tillstând frambringat av 
en förfluten handling och futurum pä perifrastiska modala konstruktioner som ut- 
trycker handlingens ñutida löfte, föresats eller plikt och tväng.

(vii) Utbildningen och förnyelsen av temporala grammatiska kategorier sker 
genom hänvisning tili temporala deiktiska element i kommunikationssituationen, dvs. 
tili talögonblicket.

Utvecklingen av perifrastiska tempusformer som är av lexikalisk natur till gram
matiska tempusformer uppfattas som en grammatikaliseringprocess, och den beror 
pä inskränkningen av konstruktionens lexikaliska betydelse sä att den kan fä större 
använding.

Kurylowicz urskiljer fyra utvecklingsetapper hos perfektum, vilka innebär kon-
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struktionens successiva delexikalisering och samtidigt en utvidgning av dess använd- 
ningsomfäng:
1. Den nya formen bildas som en kontextuell variant av presens pch betecknar ett 

tilständ i nutiden som har uppstätt till följd av en tidigare handling.
2. Konstruktionen betecknar en handling som är tidigare en talögonblicket samt ett 

därav följande resultat.
3. Konstruktionen betecknar en handling som är tidigare än talögonblicket men 

som har anknytning till talögonblicket.
4. Konstruktionen betecknar en ren dätidshandling som inte är knuten till 

talögonblicket.

Utvecklingen resulterar i att det gamla preteritum trängs undan av det nya per- 
fektum.

Sitt teoretiska system exemplifierar Kurylowicz med uppkomsten av perfektum 
i engelskan jämfört med tyskan och franskan (Kurylowicz 1968: 8-12):

Etapp 1

Tillständsbeteckning kunde uttryckas genom konstruktionerna:

a) have i pres. + ackusativobjekt + passivt preteritum particip av transitiva verb

Ex: He has a horse bought.
He has a book written.

b) have i pres. + passivt preteritum particip av transitiva verb + ackusativobjekt

Ex:̂  He has a bought horse.
He has a written book.

Konstruktionerna skiljer sig ifräga om ordföljen. En begränsning i användings- 
omfänget uppvisar bäde verb och ackusativobjekt som bildar den här konstruktionen. 
Endast transitiva verb kan förekomma och de kan bara förbindas med sädana sub
stantiv som bildar komplement till verbet have ‘ha, äga’, dvs. som utgör resultat 
bestäende efter handlingens utförande. Som framgär av de ovan nämnda restriktio- 
nerna är följande förbindelser omöjliga:

*He has spoken words.
*He has suffered misfortunes.
*He has fought battles.

Etapp 2

Handlingsmomentet skjuts i förgrunden och resultatsbetecknandet trader i bak- 
grunden. Betydelsen hos de bäda konstruktionerna differentieras och förbinds med 
en fast ordföljd. Preteritum participet kan inta Positionen efter det finita verbet och 
före ackusativobjektet: He has bought the horse. Detta betyder att preteritum parti-
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dpet fär ett nännare samband med det finita verbet. Konstruktionens betydelse 
förskjuts frän betecknandet av ett nutida tillständ tili betecknandet av en tidigare 
handling som frąmkallat. tillständet. Genom den här förändringen kan konstruktio- 
nen utsträckas till alia transitiva verb oavsett verbens direkta objekt. Placeringen av 
preteritum participet efter ackusativobjektet -  typen He has the horse bought -  ut- 
trycker partiripets samhörighet med objektet. Konstruktionen har bevarat betydelsen 
av ett nutida tillständ som förorsakats av en tidigare handling.

Etapp 3

Tillständbetecknandet trängs sä smäningom bort och i förgrunden stär beteck
nandet av en handling som är tidigare än talögonblicket men som fortfarande har 
anknytning tili talögonblicket.

I den här etappen uppträder en ny form bredvid konstruktionen med have + 
preteritum particip, det s.k. “Present Perfect Continuous”:

I  have been writing, som övertagit have -  konstruktionens funktion 1 och 2.

Etapp 4

Perfektformen utbreder sig pä bekostnad av preteritum, en reh dätidsform, som 
härleder sitt ursprung frän indoeuropeiskt perfektum med tillständbetecknande. Den 
här etappen har engelskt perfektum ännu inte uppriätt enligt Kuryłowicz, men den 
har däremot genomförts i franskan och i sydtyska dialekter.

3. TILLÄMPNINGEN AV KURYłOWICZ’ TEORI PÄ UTVECKLINGEN
AV PERFEKTUM I SVENSKAN

Det perifrastiska perfektum utgör en nybildning i de germańska spräken och har 
sina rötter i urgermanskan. Perfektum utvecklas pä följande sätt i svenskan:

Etapp 1

I urnordiskan och i den tidiga fornsvenskan finns en konstruktion som beteckner 
ett nutida tillständ säsom resultat av en tidigare handling. Den är uppbygd av:

hava i pres. + ackusativobjekt + passivt preteritum particip1 av transitiva ter-
minativa verb i kongruens med ackusativobjekt

Ex.: Hann havir hast köptan. (Wessćn 1965:128)
Hann havir mik sändan. (ibid.)
Hann havir borg brutna. (ibid.)

Stain haviR rettan (Västermanlands runinskrifter nr 15, efter Wessćn 
1965:129)

1 Jag har valt att använda termen “preteritum particip” och inte den nu mera vanliga perfektpar- 
ticip". Bcteckningen “preteritum particip” ätergerv enligt min mening bättre den temporala 
dätidsbetydelse som frän böijan förbands med denna kóństruktion
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... oc huar eig hauir ncet celler garpce bygdce bóte tua ore. (Yngre 
Vástgótalagen 209:15, efter Johannisson 1945:12)

Nu sitser hussxtisman i sokn, peen hus leght hawsar ... (Upplandslagen, efter 
Wessén 1969:18)

Miin thianistaqwinna hawer mik forsmadha. (Medeltidens Bibelarbeten 1, 
efter Wessén 1965:129)

Konstruktionen har en komplex uppbygnad. Verbet hava i presens ár ett finit 
verb med den sjálvstándiga betydelsen ‘ha, ága’. Det fórmedlar báde den grammatis- 
ka ¡nformationen om ñutid och den lexikalska om ett tillstánd. Verbet fungerar en- 
samt som predikat till satsens subjekt, handlingens utovare. Predikatet ingár en tran- 
sitiv fórbindelse med ett objekt som bestár av ett substantiv i ackusativ och ett 
underordnat attributivt led i form av ett passivt preteritum particip. Objektet fyller 
en dubbel funktion. I den transitiva Aava-konstruktionen stár det som direkt objekt 
till predikatsverbet. I fórbindelse med preteritum participet ár det báde huvudord 
determinerat av participet och samtidigt direkt objekt till participet. Participet intar 
hár vanligen platsen efter objektet, vilket hánger samman med dess stállning i satsen. 
Det efterstállda participet ár mera sjálvstándigt och frámhavt (Wessén 1965:106- 
112). Passivt preteritum particip kan bara bildas av transitiva terminativa verb, vilket 
stár i samband med den roll och betydelse som det har i Ziava-konstruktionen. 
Preteritum participet ár ett slags verbaladjektiv, dvs. forenar i sig báde adjektivisk 
och verbal betydelse. I den forsta funktionen upptráder det som predikativt attribut 
till objektet, vilket komnier till uttryck i kongruensen mellan de báda leden i frága 
om kasus, numerus och genus. Som adjektivattribut betecknar preteritum participet 
en egenskap hos det substantiviska huvudordet och som verbform associerar det 
egenskapen med en handling. Anvándingen av endast transitiva terminativa verb i 
participfunktionen fóruttsátter en handling som ár preterital och resulltativ och ett 
objekt som utgór handlingens resultat. Utóvaren av denna handling ár inte angiven, 
alltsá okánd, och participet har dárfór passiv betydelse. Konstruktionen inneháller 
alltsá tvá handlingar med olika status i satsen. Huvudhandlingen som ár uttryckt 
genom det finita verbet hava i presens med objektsbestámning betecknar ett ñutida 
tillstánd hos satssubjektet. Den andra handlingen uttryckt av passivt preteritum par
ticip av transitiva terminativa verb och objekt stár i bakgrunden. Participformen 
framháller handlingens resultat. I /icva-konstruktionen sátts den fórflutna handlin
gen i fórbindelse med ett ñutida tillstánd pá sá'sátt att det ñutida tillstándet ses som 
resultat av den fórflutna handlingen.

Av de ovan námnda betydelserna och relationema fóljer restriktioner i hava- 
konstruktionens anvándning. I konstruktionen kan bara ett passivt preteritum par
ticip av transitiva terminativa verb ingá. Valet av objekt ár determinerat av báde

2 Excmplet ár inte helt entydigt: ‘leght’ kan hár med hánsyn till fonnen anses vara báde particip 
och supinum. De syntaktiska fórhüllandena ár inte heller avgoiande. Johannisson (1945:12) fattar ‘leght’ 
som particip och motiverar sin uppfattning sSlunda: “parallellismen mellan hus .hawair och scepcellr fas 
hawcer gór det mojligt att ocksS har betrakta objektet (hus) som bestámning till hava. Participet legfa 
mSste dS fattas som bcstamning till hus, dvs. óvervagande adjektiviskt.”
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den lexikaliska betydelsen hos verbet hava och den transitiva och terminativa bety- 
delsen hos de verb av vilka preteritum participet ár avlett. I den dubbla objekts- 
funktionen kan sáledes bara sádana substantiv fórekomma som á ena sidan beteck- 
nar foremál “ágda” av satssubjektet och á andra sidan uttrycker ett resultat 
framkallat av den participiella handlingen. Konstruktionens bestándelar bevarar sin 
fulla lexikaliska betydelse och ár foljaktligen begránsade i sin anvándning. Pga sin 
lága grammatikaliseringsgrad kan konstruktionen ánnu inte betraktas som en full- 
várdig grammatisk temporal kategori.

FSrutom /java-konstruktionen har fornsvenskan ytterligare en konstruktion fór 
tillstándbeteckning, vilken bestár av:

vara i pres. + preteritum particip av intransitiva terminativa verb i kongruens med 
subjektet.

Ex.: Nu ar skip ut i lepung gangit. (Upplandslagen, efter Wessén 1965:130)
Hott ar nu swa lankt komin bort. (Flores och Blanzeflor, efter Wessén 
1969:48)

Konstruktionen ár begránsad till intransitiva terminativa verb. Preteritum parti- 
cipet av intransitiva terminativa verb fungerar hár som subjektiv predikatsfyllnad 
och kongruensbojs efter subjektet, har altsá aktiv innebord. Fora-konstruktionen 
betecknar ett tillstánd hos subjektet framkallat av verbhandlingen.

Hava- och va/w-konstruktionerna kompleterar varándra i sin anvándning. Vara- 
konstruktionen ár uppbygd av intransitiva terminativa verb, vilka pga sin aktiva in- 
nebórd inte kan bilda ftava-konstruktionen; /java-konstruktionen anvánds dáremot 
vid transitiva terminativa verb.

Etapp 2

Násta steg i utvecklingen inneíjár en betydelse- och formdifferentiering hos 
/java-konstruktionen. Tvá olika former med tvá olika betydelser bórjar urskiljas och 
stabiliseras. Hos den ena intrader en betydelseforskjutning och en grammatisk om- 
strukturering. Den formella omstruktureringen beror pá forándringen av syntaktiska 
relationer mellan konstruktionens béstándsdelar, vilket ocksá resulterar i en foránd- 
ring av den morfologiska formen. Pá det syntaktiska planet sker en betydande om- 
vandling: objektsfrasen upplóses och ett sammansatt predikat utformas. Det samm- 
ansatta predikatet fungerar som en helhet i forhállánde till satsens subjekt. I den 
ursprungliga konstruktionen utgjorde endast verbet hava predikat till satsens subjekt 
medan preteritum participet hade passiv betydelse, dvs. angav att resultatet av dess 
handling ástadkommits-av en annan okánd agens. Den har forándringen omfattar 
fóljande vásentliga moment:

(i) deattributisering av preteritum participet och dess supinisering.

I den forsta etappen bildade forbindelsen av substantiv och preteritum particip 
en enhet vilken fungerade som bestámning till verbet hava. Nu lossnar banden inom
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denna enhet. Preteritum participet som hittills bestamt objektet forlorar nu sin ad- 
jektiviska betydelse till form&n for den verbala och ing&r en narmare forbindelse 
med verbet hava. Formellt kommer detta till uttryck i att participet alltid antar 
neutral form (neutrum singularis) och sm&ningom f5r sin plats omedelbart efter det 
finita verbet och fore objektet. I den nya funktionen benamns preteritum participet 
supinum. Overg&ngen av det deverbala adjektiviska preteritum participet till 
supinum innebar en overg&ng till en annan morfologisk kategori. Samtidigt forandras 
ocksS den syntaktiska funktionen. Supinet ar inte bestamningsord till objektet utan 
en del av predikatet.

(ii) delexikalisering och grammatikalisering av verbet hava.

Det har altsi utbildats en predikatsfras best&ande av det finita verbet hava och 
supinum. Verbet hava fungerar har som hjalpverb och supinum som huvudverb. 
Detta innebar at verbet hava forlorat sin lexikalsika betydelse och blivit en delexi- 
kaliserad grammatisk exponent av temporal och modal betydelse. Bararen av lexi- 
kalisk verbal betydelse forblir supinet. -

Den syntaktiska omstruktureringen kan man sammanfattningsvis presentera i fol- 
jande schema:

hava i pres. + (objekt + passivt preteritum particip) -* hava i pres. + supinum) 
+ objekt

En konsekvens av denna utveckling ar att /¡ava-konstruktionen nu kan utvidga 
sitt anvandningsomfSng. Valet av objektet styrs nu inte langre av b&de verbets hava. 
och preteritum participets lexikaliska betydelse utan determineras av det samman- 
satta predikatet, dvs. de lexikaliska informationerna hds de verb'vilka kan bilda 
supinum. For supinum skapas harmed forutsattningar for att det forutom den passiva 
ocksS kan anta en aktiv betydelse. I supiriumfunktionen kan nu upptrada alia tran- 
sitiva verb, sSval terminativa som durativa. Transitiva durativa verb kunde ursprun- 
gligen inte forekomma; i /¡ava-konstruktionen pga < den presentiska betydelsen hos 
deras particip.

Den grammatiska forandringen av /iava-konstruktionen ¿tfoljs av en betydelse- 
forskjutning. Medan huvudvikten vid den ursprungliga Tiava-konstruktionen med 
preteritum participet lades p& ett nutida tillstSnd samtidigt som den d&tidshandling 
som framkallat tillstSndet lSg i bakgrunden, flyttas tyngdpunkten vid den omformade 
konstruktionen frSn det nutida tillstSndet till den forflutna handling som har medfort 
tillst^ndet. Detta betyder att tidsbetydelsen av den genom det sammansatta predi
katet uttryckta handlingen har forskjutits till dStid. Konstruktionen har dpek fortfa- 
rande kvar informationen om det av denna handling foljande resultatet for talogon- 
blicket. :

Ex.: Hann hayir hast koptan Hann havir kopt hast. (Wesson 1965:129)
Hann havir mik sandan. Hann havir sant mik. (ibid.)
Hann havir borg brutna. -* Hann havir brutit borg. (ibid.)
Iak hauar pik kallat. (Ostgotalagen, eftcr Wesson 1965:129)
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Han hauár han slaghit alia sarghat. (ibid.)
Han hauár sahína uarhat. (ibid.)
Ixk hawxr jynd hitt. (Upplandslagen, efter Wessén 1969:21,22)
Nu hawxr prxstxr tyund ok tiUaghur fangit. (ibid.)
Swahafwir Sánete Yrian drakan forwnnit oc dreepit i Ihesu Christi namprt.

(Sjálens trost, efter Wessén 1969:37)
Nu turner han ping stamt. (Sodermannalagen, efter Wessén 1965:11)
Nu hauar bonde sinu home burghit. (Óstgotalagen, efter Wessén 1965:15) 
pa hauar han brutit gislinga lagh. (ibid.:129)
Sitür man i kirkiu wagh ... drüpar, sargür allr blopwiti slár;

han hawár brutit kununx epsore. (Upplandslagen, efter Wessén 1965:130) 
Siden han haffuer lesit tuder sine,... (Ett stort skámt om alia abbotar, efter 

Wessén 1969:67)
Gudh hauer tik giffwii sin oc sh a ll... (Visan om Éngelbrekt, efter Wessén 

1969:75)
Vi seem then dagh Gudh haffuer os gfffwit.

alt nidher til iordhinna at standa. (Morgonpsalm, efter Wessén 1969:79) 
The samw viso j  haffuin h#rt, 
hon ser nu komin til eenda.
Hona haffwir Sancte Johannfs giort, (ibid.:80)

Hova-konstruktionen med kongruensbojt preteritum particip efter objektet blir 
kvar som tillstándsbeteckning och ár fortfarande vanlig i nusvenskan.

Ex.:Gossen hade sina pengar val gómda. (Beckman 1968:149)
Han hade ett guldmynt insytt i varje knapp. (ibid.)
Diakonen tycktes ha svaren fardiga och numrerade. (Thorell 1973:219)

í'óra-konstruktionen bórjar ocksá anvándás som beteckning for en forfluten 
handling och ett dárav frambringat tillstánd.

Ex.:0 Herra Gudh, hunt xr thet wordhit, at j  xrin her? (Sjálens trost, efter Wessén 
1969:40)

Air bam til arffs kumit, pa ... (Upplandslagen, efter Wessén 1969:19/10)
The... ganga i mdrke, sidhan sool ar op runnin. (Medeltidens Bibelarbeten 1, 

efter Wessén 1965:290)

Etapp 3
I den fdljande ettapen undergár /lava-konstruktionen en vidare forándring vilken 

gáller sávál a) supinet som b) objektet.
a) Supinet utvidger ytterligare sitt anvándningsomfáng sá att det nu kan utstrák- 

kas utom till transitiva terminativa och durativa verb ocksá till intransitiva durativa 
verb. Av det ovanstáende framgár att de intransitiva durativerna utgor den yngsta 
typen. Detta bekraftar aven forhállandena i fornengelskan och fomhogtyskan. Som 
pápekas av Johannisson (1945:14) saknas de intransitiva durativerna helt i fornen
gelskan fore ár 1000 och i fomhogtyskan upptráder de sparsamt och mycket sent. 
Señare, frán slutet av 1600-talet kommer supinet att ocksá omfatta intransitiva ter-
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minativa verb. Detta sker i samband med att vara-konstruktionen undanträngs. 
Farö-konstruktionen användes i fornsvenskan och äldre nysvenskan vid intransitiva 
terminativa verb för att beteckna handling. Mot slutet av 1600-talet böijar vara- 
konstruktionen i denna funktion gä tillbaka och ersättas av Ziava-konstruktionen. 
Efter mitten av 1700-talet blir användningen av vara-konstruktionen vid intransitiva 
terminativa verb sällsynt. Den kan bara brukas vid intransitiva terminativa verb i 
tillständsbetydelse för att ange det kvarstäende resultatet av verbhandüngen och är 
dä huvudsakligen inskränkt tili högre stilarter (Johannisson 1945:97-215).

tfeva-konstruktionen har säledes ytterligare ökat sin användning pä bekostnad 
av vara-konstruktionen. Denna process har möjliggjorts av tvä faktorer:
1) upphävandet av de ursprungliga begränsningar vilka inte tillät förekomsten av 

intransitiva terminativa verb i Ziava-konstruktionen
2) analogibildning efter den mera frekventa Ziava-konstruktionen pä bekostnad av 

vara-konstruktionen

/fava-konstruktionen har härmed utrecklats tili en i hög grad grammatikaliserad 
tempusform. Alla restriktioner pä förekomsten av verb i supinumfunktiönen har 
försvunnit. Den perifrastiska perfektformen kan säledes omfattä älla verb utan in- 
nskränkningar, báde terminativa och durativa, transitiva och intransitiva.

b) Möjligheten att utvidga supinet tili intransitiva verb leder tili att Aava-kon- 
struktionen även kan uppträda utan áckusativobjekt. I den ursprungliga konstruk- 
tionen -  som framgár ur analysen av de syntaktiska relationerna mellan dess be- 
stánddelar -  var emmellertid ackusativobjektet ett nödvändigt komplement. Det 
künde utelämnas, men var dä underförstätt ur sammanhanget. Nu har konstruktio- 
nens obligatoriska delar däremot blivit reducerade tili det av verbet hava och 
supinum sammansatta predikatet.

Ex.: hann havir mer huípil. (Wessén 1965:129) 
hann havir mist margra manna. (ibid.) 
hann havir farit. (ibid.) 
han havir livat (sovit, standit). (ibid.)
han uaistr haJR uf uaRit leki ‘Han har länge varit västerut’ (Södermanlands 

runinskrifter nr 159, efter Wessén 1965:83)
Hvilkin som see qwintio oc gimas hona tili synd, han hafwir nu syndat medh 

hänne j  sino hiärta. (Själens Trost, efter Wessén 1965:130)
Mit fä com i giäipi, py at garpa hawa längi nipri lighai. (Dalalagen, efter 

Wessén 1965:300) 
huro the hawa liffuat, giort ok farit,
her star thet scriwatt, huru thet hauer warit (Erikskrönikan, efter Wessén 

1969:54)
...swa sum fyr hawxr gamul sipweeniee wserit, (Upplandslagen, efter Wessén 

1969:17/29)
Vatn skal eigh vcendce af fomu fari apmm manni til andmarkae apruvis cen 

fyr hauir runnit. (Äldre Västgötlagen 52/18, efter Johannisson 1945:99) 
Galtr merchtir ir at pripia en hann hafr pria vintr fastrgangU (Gutalagen 21/4, 

efter Johannisson 1945:99)
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Somlige ord genom handeln, nar varan har Jordts in, sá ha namne kommit in 
ma (Columbus“En svenskordeskótsel” 8/16, efter Johannisson 1945:162) 

Men sedan Armen har kommit hijt in i Saxen, sá har mcíst varit lata dagar 
(Karl XII:s brev till Ulrika Eleonora d.y. 80/16, efter Johannisson 1945:163) 

T. har dodt hür af een ofórskiemdh Feber (ibid:59/32)
Nu har... Risbiirg entel. kommit up till Stockholm (H.Ch. Nordenflychts brev 

1744-63:30178, efter Johannisson 1945:177)
Apparemment har sáledes mitt hoppforsvunnit (Kellgrens brev 1770-86:90/30, 

efter Johannisson 1945:179)
.Afín maga harbUfvit batiré (Leopolds brev 1774-85:138/24, efter Johannisson 

1945:180)

Jfr.:

sá hajva de .. dodt, sá snart de kommit dit (N.M. Kópings reseberáttelse bearb.
av L. Salvius 1743:106/3, efter Johannisson 1945:181) 

ty sá snart the aro ankompne ar the blifne dóda (N.M Kópings reseberáttelse 
1667:84/2, ibid.)

Konstruktionen har alltsá gjort sig fri frán de ursprungliga begránsningarna och 
genomgátt en delexikalisering och grammatikalisering. Den process enligt vilken 
Ziava-konstruktionen sá smáningom har utvidgat sitt anvándningsomfáng och gram- 
matikaliserats kan sammanfa'ttningsvis áterges enligt foljande:

(i) hava i pres. + (vissa ack.objekt + kongruensbojt preteritum particip av tran
sitiva terminativa verb)

(ii) {hava i pres. + supinum av transitiva terminativa och transitiva durativa verb) 
+ ackusativobjekt

(iii) (hava i pres. + supinum av intransitiva durativa verb)
(iv) (hava i pres. + supinum av intransitiva terminativa verb)

De fórsta tre typerna ár representerade i de áldsta fornsvenska kállorna, fastán 
den kongruensbojda formen av preteritum participet till transitiva terminativa verb 
dominerar imder den runsvenska perioden. Sena't, forst frán slutet av 1600-talet, 
har typen omfattande intransitiva terminativa verb anslutit sig till konstruktionen.

Konstruktionen bar nu upp betydelsen av en fórfluten handling som ar relaterad 
till nútiden. Betydelsen av ett ñutida tillstánd har p.g.a. delexikaliseringen av verbet 
hava gátt fórlorad. Denna handling kan ha olika karaktár:

a) den kan vara resultativ och ange en fórándring och ásyfta ett dárav fóljande 
resultat dá verbet ár terminativt och transitivt

b) handlingen ár varaktig och berór mottagaren vid durativa transitiva verb
c) handlingen kánnetecknas sásom fortgáende, vilket uttrycks genom durativa in

transitiva verb
d) handlingen innebár en fórándring av ett tillstánd eller en lokalisering: det gáller 

alltsá en fórándring som efterlámnar en fóljd, en verkan. Denna information 
fórmedlas av terminativa intransitiva verb
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; Som framg&r av detta är resultatsbeteckningen möjlig men inte längre obligato- 
risk i verbfrasen. I detta stadium har verbfrasen blivit oberoende av verbets aktions- 
art Iiksom ocksä av verbets transitivitet/intransitivitet.

Den sammansatta Verbformen, i vilken det finita verbet har knyts samman med 
supinum till en funktionell enhet, innehäller den temporala informationen om bäde 
dätid förmedlat av supinum och om nutid förmedlat av den presentiska formen has 
verbet have. Den av supinum betecknade förflutna handlingen stalls i relation till 
det genom verbet har isyftade nutiden. Det sammansatta predikatet har ännu inte 
förlorat sambandet med nutiden. Verbfrasen har alltsä ännu inte förlorat sambandet 
med nutiden. Men redan pä detta utvecklingsstadium är det berättigat att betrakta 
verbfrasen som en i hög grad grammatikaliserad tempusform kallad perfektum. 
Detta är motiverat bäde av verbfrasens innebörd -  en dätidshandling med relevans 
för nutiden -  och grammatikaliseringsgrad, mätt i verbfrasens användning vid alla 
verb. En förfluten handling mäste alltsä pä nägot sätt hänföra sig tili nutiden. Hur 
sambandet mellan den förflutna handlingen och nutiden ska förstäs, har beskrivits 
av Pipping (1936:150-154) och Kinnander (1973):
a) en förfluten handling leder tili bestäende resultat som har relevans för tal- 

situationen
b) en förfluten handling är av vikt, av interesse för nutiden
c) en förfluten handling fattas som en förmodad orsak tili ett aktuellt faktum resp. 

som en förklaring
d) en förfluten handling utgör en aktuell slutsats om det förflutna, sammanfattning 

av resultat, rekonstruktion resp. tolkning av fakta eller förlopp
e) en förfluten handling utgör ett bidrag till en persons resp ett föremäls aktuella 

karakteristik eller tillständ (insatser, meriter)
f) en förfluten handling kan förklara, ursäkta en persons uppförandö'

Det anses allmänt att det svenska perfektum inte har kommit längre fram än tili 
detta stadium. Med hänsyn tili sin specifika innebörd -  syftningen pä en inte närmare 
bestämd dätid och relationen tili nutiden -  brukar det svenska perfektum beskrivas 
som ett preterito-presentiskt tempus.

4. DISKUSSIONEN KRING DET SVENSKA PERFEKTUMS 
UTVECKLING

I den svenska grammatiska litteraturen har diskussionen kring det svenska per
fektums utveckling huvudsakligen koncentrerats pä följande frägor:
1. Hur förändrades konstruktionen och dess innebörd, vilka var konstruktionens 
enskilda utvecklingsetapper .
2. När kan omskrivningen med hava + preteritum particip betraktas som tempus- 
f o r m .  'i-.

De bäda frägorna stär i nära samband med varandra.

1. Det finns olika uppfattningar om hur det perifrastiska perfektum har kommit tili. 
Vid formförändringen har man särskilt fast sig vid preteritum participets form. Man 
ansäg för avgörande att preteritum participet uppgav sin kongruensböjning och
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antog neutral form. Man har ocksä uppmärksammat att endast transitiva verb med 
ackusativobjekt ursprungligen var möjliga i Ziava-konstruktionen, sedan även intran
sitiva verb utan ackusativobjekt. Däremot har man inte i nägon högre grad beaktat 
förändringen av ordföjlden inom Ziava-konstruktionen, vilket hängde ihop med den 
syntaktiska omtolkningen av konstruktionen.

Enligó den gängse uppfattningen (Wessén 1965:128ff.) var följande moment av 
vikt vid utbildandet av det perifrastiska perfektum:

a) preteritum participet som ursprungligen var kongruensböjt efter ackusativobjektet
ger upp sin kongruensböjnmg och antar neutral form; acküsativobjektet är ofta 

, utelämnat
b) preteritum particip kan bildas utöm av transitiva ocksä av mtransitiva verb och 

objektet kan uppträda i ackusativform i förbindelse med transitiva verb och 
i genitiv och dativ i förbindelse med intransitiva verb.

c) objektet kan utelämnas; preteritum participet utvidgar ytterligare sitt an- 
vändningsomräde tili intransitiva verb, vilkä inte kräver nägot objekt.

Denna uppfattning stämmer i stört sett bra överens med Kurylowicz’ teori, men ger 
ingen förklaring av processen som läg tili grund för utvecklingen.

S. Ebbo (1943:67ff., 89ff.) har en annan äsikt om /lava-konstruktionens uppkomst 
och utveckling. Han anser tvá typer som ursprungliga och uppkomna oberoende av 
varandra:

typ a :hava i pres. + ackusativobjekt + kongruensböjt pérfektparticip av transitiva 
verb har bildats efter mönster av tillständspassiv (vara-konstruktion); typ c: hava i 
pres. + perfektpartidp i neutrum sg. av transitiva éller intransitiva verb utan objekt 
har bildats i analogi tili konstruktionen med opersonlig passiv.

Den tredje typen, typ b: hava i pres. + ackusativobjekt + icke-kongruensböjt per- 
fektparticip i neutrum sg. av transitiva verb har utvecklas av typ c utan ackusativob
jekt och med perfektpartidp i neutrum sg.

S. Ekbo vill alltsä förklara utvecklingen av /tava-konstruktionen genom analogi. 
En liknande äsikt representerar T. Johannisson (1945:14). Han hävdar dock att den. 
ursprungliga typen är typ a med ackusativobjekt och efterföljande kongruensböjt 
perfektpartidp av transitiva verb.

2. Som kriterium för bestämningen av Ziava-konstruktionens status som tempusform 
har man tagit konstruktionens betydelseförändring. Det avgörande momentet är en- 
ligt Johannisson (1945:12) och Ekbo (1943:97), när tillständsbeteckningen blir hand- 
lingsbeteckning. De ställer alltsä inte uppkomsten av tempus perfektum i samband 
med grammatikaliseringsprocessen. Och betydelsesutvevklingen ensam ger ingen en- 
tydig förklaring och är därför otillräcklig.
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5. ÖVERGANGSFALL TILL DEN FJÄRDE ETAPPEN?

Man kan observera att perfektum i svenskan ofta brukas i samma kontext som 
preteritum.. Det svenska perfektum brukar användas tillsammans med nuudsadver- 
bial som förstärker dess nutidsbetydelse, t.ex. nu, idag, i är, i kväll. Perfektum ska 
däremot inte förekomma tillsammans med dätidsadverbial sóm hänvisar till en 
bestämd (mer eller mindre preciserad) tid i det förflutna. En sädan kontext är re- 
serverad för preteritum. Faktum är emellertid att, perfektum med dätidsadverbial 
förekommer i nusvenskan. Här nedan följer nägra exempel pä perfektbruket i den 
för preteritum karakteristiska kontexten. Det finns alltsä en viss överlappning i an- 
vändningen. Frägan är om den ocksä ätföljs av en vidare förskjutning av tidsbety- 
delsen hos perfektum i den preteritala riktningen. Nedan anförda exempel. hämtade 
ur tidningar, tidskrifter, böcker, dokument, samtal, kan kanske belysa denna fräga:

(1) Jag har varit i Kraków för 20 är sen. (samtal)
Denna mening utgjorde svaret pä frägan ställd i ett samtal: Har du varit i Kraków 

förr? Frägan gäller en persons uppehäll i Kraków och inte handlingens temporala 
lokalisering i det förflutna. Den temporala dätidsinformationen av handlingen är här 
alltsä av b a k g r u n d s k a r a k t ä r .  Huvuidinformationen gäller en förfluten handlings a k -  

t u a l i te t  för S itu a t io n e n  i t a lö g o n b l ic k e t .

(2) Hürmed intygas att NN under tiden den 21/8 -  319 1969 tjänstgjort som vika- 
rierande lärare vid ... ( u r  e t t  in ty g )

(3) Filkand. NN har under läsäret 1981-1982 tjänstgjort som svensk lektor vid ... 
(ur ett tjänstgöringsintyg)

(4) NN:s undervisning har omfattat 14 vtr fördelade pä ... . Hon har undervisat i 
... . (ur et tjänstgöringsintyg)

(5) NN har utßrt sitt arbete vid institutionell med mycket stor ansvarskänsla och 
engagemang. (ur ett tjänstgöringsintyg)

De ovan anförda exemplen hämtade ur arbetsintyg representerar en användning av 
perfektum i den preteritala kontexten. Tidpunkten för den förflutna handlingen är 
visserligen angiven men uppmärksamheten koncentreras inte pä lokaliseringen av 
den omtalade handlingen i dätiden utan pä den förflutna handlingens relation till 
kommunikationssituationen. En persons förflutna verksamhet tjänar här tili att 
karakterisera denna persons yrkeskvalifikationer. '

(6) Amerikanska forskare har tagit ut ett foster ur livmodem, opererat det, stoppat 
tiUbaka det och tre mänader senare har bamet Jotts pä normalt sätt. Det 
avslöjades pä tisdagen, sedan bamet nyligen firat sin ettärsdag. Operationen gjor- 
des när fostret var 26 veckor gammalt. Tvä liknande Operationen har utförtsjnen 
“Baby Mitchell”, som han kallas, är den som överlevt längst. (DN, den 9/10 
1986)

Här vill man med perfektum framhälla aktuella och intressanta resultat inom 
medicinen. Dä huvudsyftet däremot är att bestämma handlingen tili tid, gär man 
över tili preteritum.
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(7) Christoph Wolff har hittat Bachmanuskript ßrr. Det var 1976,... (DN, den 
20/12 1984)

Här uttrycker perfektum att handlingens résultat har aktuellt intresse för nuet. 
Dä man däremot vill ange när handlingen utspelades, tillgriper man preteritum.

(8) Smähus, smähustomter och hyresfastigheter har iinder áren 1981-1984 ökat 
mâttligt i pris, medan utvecklingen varit häftigare de tvä señaste àren dà prisema. 
ökat v&ldsamt. Prishöjningen har varit ungefär likadan för alla tre typer av 
bostäder. Detta säger Stockholms fastighetskontor, sont kommit tili samma slut- 
sats, som fastighetsmäklama. (DN, den 20/11 1986)

Ä v e n  o m  perfektum här förekommer med dätidsadverbial, uttrycker det ändä den 
för perfektum karakteristiska innebörden. Perfektum anger en sammanställning av 
slutsatser som framkommit ur en undersökning och som är relevanta för den aktuella 
S i tu a t io n e n  in o m  fastighetsbranschen.

(9) Ursprungligen har denna konstruktion förekommit i satser med transitivt verb; 
participet har da tillagts objektet säsom predikativt attribut. Det stod sâluhda pâ 
grundavsinsatsfiinktíoniack.......(Wessén 1965:128)

I de ovanstäende perfektfallen uttrycker författaren sin förmodan om spräkliga fakta 
som ett résultat av sin egen överläggning. Författarens övergäng tili preteritum är 
motiverad av att han hänvisar tili det dâtidsskede, dä de omtalade fakta ägde rum.

(10) Under denna tid har ett tiotal vittnen, oberoende av varandra, sett en man stâ 
utanför biografen. (DN, den 12/3 1987)

Med perfektum utsägs här en slutsats i mordutredningen dragen ur vittnesmäl.

(11) Om det räder allmän enighet kring det faktum att Wittgensteins centrala 
filosofiska shifter har kommit i tryck sedan hans död, har under señare âr höjts 
röster som menât att förvaltama genom att dröja med offentliggörandet av bland 
annat vissa priväta anteckningar, gjort sigskyldiga tili en “normalisering” av Wit
tgenstein. Ochßr bara nigra veckor sedan har denna “debatí” blivit ganska gäll, 
sedan italienska vèckotidningen L ’Espresso i Rom utan förvaltamas tillständ 
tryckt utdrag ur Wittgensteins hittills opublicerade privata dagbok frän första 
världskriget. (DN, den 2/11 1986)

Perfektbruket äterger här den livliga diskussionen kring Wittgensteins otryckta 
privata dagboksanteckningar. Diskussionen har sin historia, lokaliserád tili olika tid- 
punkter i det förflutna, men avgörande är att diskussioneris résultat har nuaktualitet 
och är av intéressé för nuet.

(12) “..och hon har märkliga ting att förtälja. Hon har sett Suzanneß r  tvâ âr sen 
- 1 Dorico. ” (S. Trenter, Roparen: 174)

(13) Henne kähnerni?~Si, si. Hon har bott här m&nga ginger. ... -  Har hon bestallt, 
rum här? ... -  Hon har sin egen villa, en vacker villa ... Sigfiorina Myhr köpte 
den förra vären. Men tidigare har hon alltid bott här, och ... (ibid.: 179)
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Ocksâ i de ovan presenterade exemplen finner vi perfektfall med nuvärde, dar 
förflutna handlingar omtalas för att informera om en person. Preteritum används 
dâ dâtidslokaliseringen av handlingen är av betydelse.

De anförda exemplen kan peka pâ att utvecklingen av perfektum i svenskan inte 
har stannat vid det uppnâdda stadiet.utan följer i den riktning som förevisats av 
Kurylowicz. Genom att användas även i den preteritala kontexten tränger perfektum 
in pâ preteritums användningsomräde. Om perfektum i svenskan fortsätter att närma 
sig preteritum är inte givet. Faktorer som motverkar denna utveckling kan infinna 
sig.' ^  ■ '•

Den sista etappen ar utvecklingen representerande en ren dâtidsform är alltsâ 
bara sannolik.

6. UNDERSÖKNINGAR AV DET SVENSKA PERFEKTUMS
FÖREKOMST I DEN PRETERITALA KONTEXTEN.

Användnigen av perfektum med dâtidsadverbial i svenskan har blivit uppmärk- 
sammat tidigare. Redan Noreen (1904:676-677) har observerai företeelsen: 
“Stundom användes, dock blott altemativt, perfektum i stället för imperfektum ... 
t.ex.‘han har varit köpmanßrr i världen’ (men om förtids-adverbialet börjar satsen 
helst: förr i världen var han köpman’)\ likasä :‘jag har trąffat honom en ging i Stock
holm’ (en gâng träffade jag honom i S. ’) 'jag har nyligen löst K s  dikter’ (myligen löste 
jag K's dikter’), ‘jag har ätit middagßr tre timmar sedan” (för tre timmar sedan ät 
jagmiddag).

Samma iaktagelse görs av Jespersen (1914:393) för danskans del. Som grund för 
ett sädant bruk anger han den psykologiska motivationen att dätidsangivelsen läggs 
tili som “en eftertanke”.

Stor uppmärksamhet ägnar A. Thulstrup problemet. I sin artikel “Preteritalt 
perfekt” 1948 belyser, han företeelsen med ett rikt material bestäende av 107 
exempel. Thulstrup genomför en omfattande undersökning av denna företeelse 
i skilda textgenrer och konstaterar, att perfektum i förbindelse med dâtidsadverbial 
förekommer säväl i talsprâk som i skriftspräk men är begränsad tili vissa textarter. 
Särskilt vanligt är det i den folkliga berättarstilen, däremot sällsynt i bildat talsprâk 
med undantag för vetenskapliga diskussioner. I skrift förekommer det preteritala 
perfektum främst i vetenskapliga arbeten och särskilt i historiska framställningar, 
tyska översättningar, däremot är det sällsynt i litterär, prosa, i pressen. Thulstrup 
betraktar denna användning av perfektum som en “stilistisk egenhet”. Enligt honom 
saknar perfektum i denna användning anknytning tili nutiden och därför kallar han 
detta perfektum för preteritalt perfektum. Han ser i denna användning en allmän 
tendens hos perfektum “att i.allt högre grad lâta perfekt inkräkta pâ imperfekts 
domäner” (ibid.:96,101). Den mest övertygande förklaringen tili detta bruk av per- 
fektum syns honom i anslutning till Pipping vara känsloinställningen hos den skri- 
vande, som t.ex. ett specielt intresse, en affekt, ett aktualitetsvärde för de skildrade 
företeelserna och personerna. Perfektums samband med nutiden beror dâ enligt 
Thulstrup pâ talarens subjektiva omdöme eller tolkning. Thulstrups stora förtjänst 
ligger först och främst i att ha uppmärksammat problemet och granskat dess före-
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komst i ett rikt exempelmatcrial. Han har inte lyckats att enhetligt förklara alla 
användningar av perfektum i sitt material. T.ex. syns honom perfektbruket i berät- 
telser frän landsmäl, i historievetenskapliga arbeten och i översättningar ha olika 
grund. I den folkliga berättelsen tycks perfekt fungera “som ett slags indirekt anfö- 
ring”, i historieexemplen används perfektum, dä historikern presenterar “vissa tidi- 
gare betvivlade förMllanden” som resultat av sin egen forskning eller “klargör hur 
det verkligen gick tili” (ibid.:97, 100) och i exemplen frän översatt litteratur stär 
perfektum under päverkan frän källspräket.

Enannan omfängsrik undersökning av detta problem har lagts fram 1973 av 
B. Kinnander i uppsatsen “Perfektum i ‘sekundär’ användning”. Med perfektums 
“sekundära” användning menar Kinnander den användning dä perfektum förekom- 
mer med dätidsadverbial och fungerar som uttryck för “den talandes nuvärdesbe- 
dömning” av en förfluten händelse (ibid.: 130 ff.). Han förkastar Thulstrups pästää 
ende att perfektum har preterital betydelse och hävdar att det är ett nutidstempus. 
Dess “nuvärde” tyder han som “en slutsats frän aktuellt faktum tili förfluten hän
delse”, “ett tillbakablickande bedömande”, “tolkning av spär”, “rekonstruktion”, 
“förmodan”, “referens” tili en annan källa, uppgift. Ocksä Kinnander presenterar 
ett omfängsrikt exempelmaterial ur skilda textarter: detektivromaner, geologiska 
texter, arkeologiska texter, juridiska texter, historievetenskaplig litteratur, vissa typer 
av referat. I mänga fall anknyter Kirinander tili de av Thulstrup anförda exemplen 
och argumenterar för att de läter sig förklaras som ett slags bedömning, slutsats, 
rekonstruktion, referens, tolkning. Sä t.ex. förklarar han historikerns rikliga perfekt- 
umbruk: “men dar ‘luckor’ finns i förloppet gör han, i perfektum, utifrän sitt nu-plan 
bedömningar av fakticiteten, drar slutsats av ‘spär’, rekonstruerar, reflekterar och 
förmodar, hänvisar tili källor och dokument” (ibid.:147). De perfektfall som Thul
strup betraktar som “indirekt anföring” tolkar Kinnander snarare som “en form av 
referat”.

R. Pipping, A. Thulstrup och B. Kinnander har gjort ingäende observationer om 
perfektums bruk i olika textgenrer och med sitt rika exempelmaterial bidragit tili 
belysningen av perfektums olika funktioner.

7. SLUTORD

Som ovan framgär, kan tillämpningen av Kurylowicz’ teori pä utvecklingen och 
beskrivningen av perfektum i svenskan vara fruktbar. De förtjänster som Kurylowicz’ 
teori har för belysningen av den diakroniska och synkroniska aspekten hos det 
svenska perfektum kan sägas vara följande:
1. Med hjälp av Kurylowicz’ system kan man entydigt beskriva och förklara det 

svenska perfektums härkomst och dess enskilda utvecklingsetapper.
2. Tack vara Kurylowicz’ teori är det möjligt att bestämma den spräkliga statusen

av perfektums utvecklingsstadier, vilket hittills inte har kunnat lösas pä ett 
tillfredsställande sätt.

3. Kurylowicz’ teori antyder även perfektums vidare utvecklingsriktning i svenskan.
4. Kurylowicz’ teori bidrar ocksä tili att bättre belysa inte enbart perfektums 

härkomst utan ocksä dess specifika innebörd i nutidssvenskan.
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5. Tack vare möjligheten att tillämpa Kuryłowicz’ tidsteori pâ utvecklingen och be- 
skrivningen av pcrfektum i syenskan framstär det svenska perfektum som en 
typisk spräklig kategori vilken kan jämföras med motsvarande tcmporala 
kategorier i andra sprâk.

(Received June 1988)
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