
 
 
 
 
 

Sven-Göran Malmgren 
 

Faktiskt, förstås och många andra 
 

Om förändringar i det svenska formordssystemet 
under 1800- och 1900-talet 

 
Maj 2001 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Projektet Det svenska ordförrådets utveckling 1800–2000 
 
Projektet Det svenska ordförrådets utveckling 1800–2000 finansieras 
med generösa bidrag från den kulturvetenskapliga donationen, som 
administreras av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet deltar forskare 
från fem olika universitets- och högskoleorter och lika många 
discipliner. Projektet startade den 1 januari 2000. Den gängse för-
kortningen av projektnamnet är ORDAT (Det svenska ordförrådets 
utveckling från artonhundra till tjugohundra). 

Resultat från projektets olika delundersökningar publiceras till stor 
del i föreliggande rapportserie. Redaktörer för rapportserien är prof. 
Sven-Göran Malmgren och FD Hans Landqvist, båda verksamma vid 
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. 

Skrifter som ingår i rapportserien säljs till självkostnadspris och kan 
rekvireras från ORDAT (att. Hans Landqvist), Institutionen för svenska 
språket, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1650-2582 
 
 
 
© Författaren 
 
Produktion: 
Institutionen för svenska språket 
Göteborgs universitet 
Box 200 
SE - 405 30  GÖTEBORG 
 
Reprocentralen, Humanisten 
Göteborg 



Inneh�llsf�rteckning

1 . Inledning ....................................................................  1
2 . Avgr�nsning. Tidigare forskning. Teoretiska 

�verv�ganden .............................................................  3
2.1. Avgr�nsning ..................................................................  3
2.2. Tidigare forskning ..........................................................  4
2.3. Teoretiska �verv�ganden; inomspr�kliga

och utomspr�kliga f�rklaringar ........................................  5
3 . Material och metod ....................................................  9
4 . Resultat .....................................................................  13
4.1. Adverb .......................................................................  13
4.1.1. Tidsadverb ..................................................................  13
4.1.1.1. Adverb f�r tidpunkt o.d. ...............................................  13
4.1.1.2. Adverb f�r duration, frekvens m.m. ...............................  17
4.1.2. Rumsadverb ................................................................  19
4.1.3. S�ttsadverb ..................................................................  21
4.1.4. Gradadverb .................................................................  21
4.1.4.1. F�rst�rkande och f�rsvagande gradadverb ......................  21
4.1.4.2. Relativerande gradadverb .............................................  24
4.1.4.3. Approximerande gradadverb .........................................  25
4.1.5. Modala adverb .............................................................  26
4.1.5.1. M�jlighetsadverb .........................................................  26
4.1.5.2. Trolighetsadverb ..........................................................  27
4.1.5.3. Adverb f�r (hundraprocentig) s�kerhet ..........................  28
4.1.5.4. Sj�lvklarhetsadverb ......................................................  30
4.1.5.5. Adverb f�r beklagande eller gillande .............................  33
4.1.5.6. Negationer ..................................................................  33
4.1.6. Konnektiver ................................................................  34
4.1.6.1. Allts� och dess synonymer ............................................  34
4.1.6.2. Emellertid och dess synonymer .....................................  35
4.1.6.3. Ocks� och dess synonymer .............................................  35
4.1.6.4. Adverbet s� .................................................................  36
4.1.7. �vriga adverb .............................................................  36
4.1.7.1. Nog som satsadverbialbildande partikel ..........................  36



4.1.7.2. Adverbet faktiskt och dess utveckling till pragmatisk
mark�r .......................................................................  37

4.1.7.3. Bara och dess synonymer ..............................................  38
4.1.7.4. Relativa och interrogativa adverb med f�rleden var- .......  39
4.1.7.5. Sammansatta adverb med d�r- och h�r- som f�rled ..........  39
4.1.7.6. N�gra adverb med anv�ndning som mark�rer

i (skriven) text .............................................................  40
4.1.7.7. Adverben formligen och bokstavligen ............................  41
4.1.7.8. Adverb i (sekund�r) anv�ndning som svarsord och

turinledare ..................................................................  41
4.1.7.9. En grupp franska och latinska adverbl�n ........................  41
4.2. Subjunktioner och konjunktioner ...................................  42
4.2.1. Subjunktioner ..............................................................  42
4.2.2. Konjunktioner ..............................................................  44
4.3. Prepositioner ...............................................................  44
5 . Sammanfattande diskussion .....................................  46
6 . Litteratur .................................................................  50
7 . Appendix: kommenterad lista �ver de

unders�kta formorden .............................................  52



1

1. Inledning1

Det s�gs ofta att m�nga f�r�ndringar i ordf�rr�det beror p� f�r�nd-
ringar i den omgivande v�rlden, allts� hos referenterna. Gamla saker,
metoder, verksamheter etc. f�rsvinner och d� f�rsvinner ocks� mot-
svarande ord. Nya saker, metoder och verksamheter uppst�r och d�
beh�vs nya ord f�r att beteckna dem. �ven om dessa lexikala f�r�nd-
ringar i viss m�n motverkas av en sorts Ól�ttjaÓ hos spr�kbrukarna (n�r
en ny teknik avl�ser en �ldre forts�tter de att anv�nda de gamla
termerna; jfr t.ex. St�lhammar 2001), �r det ingen tvekan om att om-
v�rldsf�r�ndringar �r en mycket viktig drivkraft bakom ordf�rr�dets
utveckling, inte minst uppkomsten av nya ord.

En annan viktig k�lla till ordf�rr�dsf�r�ndring �r f�rekomsten av
ett l�ngivande spr�k med h�g prestige. Detta kan leda till att m�nga v�l
fungerande beteckningar p� �ven of�r�nderliga f�reteelser kan f� kon-
kurrens av och i vissa fall bytas ut mot ord inl�nade fr�n h�gprestige-
spr�ket.

Men dessa b�da viktiga orsaker till lexikala f�r�ndringar borde
framf�r allt vara relevanta n�r det g�ller de �ppna ordklasserna. I
varje fall �r det sv�rt att se att omv�rldsf�r�ndringar direkt skulle
p�verka formordssystemet, eftersom omv�rldsf�r�ndringar inte sj�lv-
klart leder till luckor i detta system. Inte heller v�ntar man sig utbyten
av fungerande formord mot inl�nade formord fr�n ett h�gprestige-
spr�k.2

Likv�l visar redan en hastig blick p� det svenska formordsystemet
att det har underg�tt betydande f�r�ndringar under den senaste
tv�hundra�rsperioden. I synnerhet har m�nga adverb tillkommit, t.ex.
faktiskt och f�rst�s, och m�nga �ldre adverb har f�rsvunnit, t.ex.
d�dan. Ocks� subjunktionssystemet har f�r�ndrats betydligt, medan
konjunktions- och prepositionssystemen verkar ha h�llit sig mer
intakta. Uppgiften i denna rapport �r dels att p�visa och systematisera

1 Tack till fr�mst Carl-Erik Lundbladh och Hans Landqvist f�r givande synpunkter
p� tidigare versioner av rapporten.
2 I varje fall inte under den period ORDAT-projektet studerar, allts� 1800Ð2000.
D�remot �r det v�lk�nt att det l�gtyska inflytandet mot slutet av medeltiden var s�
starkt att inl�ning av m�nga centrala formord f�rekom.



2

s�dana f�r�ndringar inom de slutna ordklasserna, dels ocks� att s�ka
f�rklaringar till det kanske �verraskande stora antalet f�r�ndringar.

En s�dan uppgift �r dock oerh�rt stor, alltf�r stor f�r en rapport av
begr�nsat omf�ng. Uppgiften m�ste d�rf�r avgr�nsas och preciseras.
Det g�rs i kapitel 2 som ocks� inneh�ller en kort forsknings�versikt
och en teoridiskussion. I kapitel 3 presenteras det material som ligger
till grund f�r unders�kningen och den metod som anv�nts. Resultat-
delen i kapitel 4 �r uppdelad p� tre avsnitt, ett f�r var och en av
ordklasserna adverb och prepositioner och ett f�r konjunktioner och
subjunktioner sammantagna. I ett appendix listas unders�kningens ca
400 ord alfabetiskt tillsammans med kommentarer och sidh�nvisning-
ar.
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2 . Avgr�nsning. Tidigare forskning.
Teoretiska �verv�ganden

2.1. Avgr�nsning

Unders�kningen omfattar de slutna ordklasserna prepositioner (dock
huvudsakligen enkla prepositioner), konjunktioner, subjunktioner och
den delvis slutna ordklassen adverb (jfr nedan); d�remot inte
pronomen, verbpartiklar och interjektioner, inte heller hj�lpverb eller
andra grammatikaliserade delm�ngder av de �ppna ordklasserna. Vissa
ordklass�verg�nger mellan de slutna och �ppna ordklasserna noteras
dock, fr�mst �verg�ngar av typen adverb>adjektiv. Allm�nt priorite-
ras ord som bed�ms ha genomg�tt n�gon typ av f�r�ndring under den
senaste tv�hundra�rsperioden.

Det b�r ocks� noteras, att f�rem�let f�r unders�kningen �r ord och
inte fraser, �ven om dessa skulle vara synonyma med ord som behand-
las. Enstaka mycket fasta fraser, t.ex. d� och d�, tas dock upp.

I stort sett anv�nds samma f�r�ndringskategorier som i Lundbladh
(2001:6). F�ljaktligen uppm�rksammas nya ord, d�da ord, (kraftigt)
�kad/minskad frekvens och betydelsef�r�ndringar (inklusive Óbetydel-
sed�dÓ). Dock �r de g�ngse kategorierna f�r betydelsef�r�ndring, t.ex.
metafor och metonymi, s�llan till�mpliga inom de slutna ordklasserna.
I geng�ld �r termen grammatikalisering ofta fruktbar, och den dis-
kuteras n�rmare i 2.3.

Det m�ste understrykas att det resultat som man kan hoppas p�
snarast �r av karakt�ren ÓflygfotoÓ, kompletterat med ett begr�nsat
antal Ón�rbilderÓ. Kategorierna nya och d�da ord �r handfasta liksom
kategorierna �kad/minskad frekvens, och m�let f�r denna del av
unders�kningen �r att den ska vara n�gorlunda (deskriptivt) utt�m-
mande. Unders�kningen av betydelsef�r�ndringar kan d�remot om�j-
ligen g� p� djupet i den utstr�ckning som vore �nskv�rt. H�r finns ett
litet antal ytterst intressanta fall (t.ex. utvecklingen av faktiskt och nog)
som behandlas lite mer ing�ende �n majoriteten av fall; men m�nga
mer subtila betydelsef�r�ndringar m�ste f�rbig�s, i b�sta fall med en
kort kommentar.
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2.2. Tidigare forskning

F�r svenskans del finns �tminstone fem st�rre unders�kningar som
tangerar eller �verlappar med �mnet f�r denna uppsats, och dessutom
finns ett flertal mindre unders�kningar. Gemensamt f�r de fem stora
unders�kningarna �r att de Ð i motsats till f�religgande unders�kning Ð
g�r p� djupet snarare �n p� bredden; de beskriver allts� en mer be-
gr�nsad del av formordsbest�ndet, men g�r det ing�ende.

Den tidigaste av de st�rre unders�kningarna �r Ljunggren (1936).
Ljunggren f�ljer betydelseutvecklingen fr�n 1800-talet till 1930-talet
f�r ett antal adverb med Óf�rs�krandeÓ inneb�rd, t.ex. s�kert, s�ker-
ligen och visserligen. Han visar att den f�rs�krande betydelsen i de
flesta fall f�rsvagats: om man numera s�ger Olof kommer s�kert i
morgon, s� menar man man att man tror att Olof kommer i morgon,
men samtidigt antyder man en viss os�kerhet.

En annan inriktning har den andra st�rre unders�kningen, Engdahl
(1962). Engdahl intresserar sig fr�mst f�r frekvensf�r�ndringar inom
vissa grupper av synonyma formord, t.ex. inte/icke/ej, blott/bara/
endast och ocks�/�ven/j�mv�l. Han kan p�visa stora frekvensm�ssiga
f�rskjutningar inom dessa synonymgrupper fr�n slutet av 1800-talet
till 1950-talet, och i samtliga fall �r det de mer talspr�ksn�ra synony-
merna som vinner terr�ng, allts� inte, bara och ocks�. Den fr�msta
po�ngen med Engdahls unders�kning �r kanske att han dokumenterar
f�r�ndringarna om inte �r f�r �r s� i varje fall decennium f�r decen-
nium. I f�religgande unders�kning m�ste jag n�ja mig med att j�mf�ra
situationen vid en begynnelsepunkt och en slutpunkt; i geng�ld tar jag Ð
p� ett ytligare plan Ð upp l�ngt fler ord �n Engdahl (1962) och de
�vriga tidigare unders�kningarna.

Mer semantiskt inriktad �n Engdahl (1962) �r Lehti-Eklund (1990).
Lehti-Eklunds unders�kningsperiod omfattar i f�rsta hand 1600-talet,
1700-talet och 1800-talet, varf�r den i viss m�n �verlappar med den
period som valts f�r f�religgande unders�kning. F�rem�let f�r Lehti-
Eklunds studie �r en grupp adverb som utvecklats fr�n tids- eller s�tts-
adverb till Ómark�rer i textÓ, bl.a. konjunktionella adverb, och i vissa
fall ytterligare till pragmatiska mark�rer, en process som Lehti-
Eklund karakteriserar som grammatikalisering. Ett exempel �r
emellertid som g�tt fr�n betydelsen Õunder tidenÕ till betydelsen ÕdockÕ.
Tidsbetydelsen �r numera f�rsvunnen men f�rekom �nnu under 1800-
talet, och emellertid �r d�rf�r ett adverb som �r av intresse f�r min
unders�kning. Utom de empiriska delarna inneh�ller Lehti-Eklunds
arbete ing�ende teoretiska diskussioner, bl.a. kring orsakerna till
grammatikalisering och annan betydelsef�r�ndring (jfr nedan).

Ytterligare tv� st�rre unders�kningar ska n�mnas i korthet. Ekerot
(1988) studerar adverbet s� fr�n fr�mst synkron, men i viss m�n �ven
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diakron, synpunkt. Wijk-Andersson (1991) unders�ker adverbet och
subjunktionen (och adjektivet) bara och dess synonymer, i f�rsta hand
ur ett diakront perspektiv.

Fr�gest�llningarna i samtliga dessa unders�kningar utg�r goda
exempel p� de typer av problem som kommer att tas upp i denna
uppsats. Gemensamt f�r fyra av de fem unders�kningarna �r att de, i
st�rre eller mindre utstr�ckning, ger diakrona beskrivningar av n�gor-
lunda stora grupper av formord. Den femte, Ekerot (1988), inriktar
sig p� ett enda formord, s�.

Ytterligare n�gra svenska unders�kningar ska n�mnas. Wellander
(1923) inneh�ller m�nga intressanta iakttagelser, bl.a. om moderna,
enligt Wellander kanske modebetonade, konstruktioner med partikeln
s�. Hammarberg (1996) beskriver den moderna grammatikaliseringen
av uttrycket j�mf�rt med (Õ�nÕ), och Wijk-Andersson (1997) f�r en
teoretisk diskussion kring begreppet ÕgrammatikaliseringÕ (jfr nedan)
och ger samtidigt m�nga goda exempel p� denna f�reteelse, som spelar
en central roll ocks� i min unders�kning.

2 .3 . Teoretiska �verv�ganden; utomspr�kliga och
inomspr�kliga f�rklaringar

Ett huvudantagande inom ORDAT-projektet �r att m�nga spr�kf�r�nd-
ringar kan ses som resultat av samh�llsf�r�ndringar. Men samtidigt �r
projektet �ppet f�r inomspr�kliga f�rklaringar (jfr Malmgren
2000:18). De f�r�ndringar inom det svenska formordsbest�ndet, som
kommer att p�visas i det f�ljande, ger goda m�jligheter till b�da
typerna av f�rklaringar. Vi diskuterar f�rst utomspr�kliga f�rklaring-
ar, d�refter inomspr�kliga.

Formorden �r speciella p� s� s�tt att man bland dem hittar grupper
av ganska goda synonymer som skiljer sig �t endast vad g�ller stilniv�.
I m�nga fall har ett �ldre ord i en s�dan synonymgrupp d�tt eller
minskat kraftigt i frekvens. Samtidigt har ett annat, tidigare kanske
ovanligt, ord ryckt fram och blivit det viktigaste ordet i gruppen.
S�dana f�r�ndringar brukar, m�jligen lite schablonm�ssigt, s�ttas i
samband med att talspr�ket och skriftspr�ket har n�rmat sig varandra.
Man �beropar helt enkelt att det segrande, nu vanliga ordet har en
l�gre stilniv� �n det detroniserade ordet ÐÊi nusvenskan. H�r finns
dock en viss risk f�r cirkelresonemang. Det �r ju s� gott som en
sj�lvklarhet att ett s�llsynt ord uppfattas som �lderdomligt och d�rmed
h�gtidligt ÐÊmen kan man verkligen vara s�ker p� att ordet, n�r det
�nnu var vanligt, l�g p� en h�g stilniv�? I varje fall b�r man s�ka
evidens f�r detta, kanske i ordb�cker, kanske genom att studera ordets
frekvenser i olika stilarter. H�g frekvens i de gamla bibel�vers�ttning-
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arna kan exempelvis vara en stark indikation p� h�g stilniv�. H�r har
jag dock bara i ett f�tal fall kunnat prestera s�dan evidens, i f�rsta
hand baserad p� stiluppgifter i Dalins ordbok; i m�nga andra fall har
jag Ð i likhet med m�nga andra forskare Ð f�tt n�ja mig med att anta
att det segrande ordet har legat n�rmare talspr�ket �n det ord som
f�rlorat terr�ng.

Det �r dock ingen tvekan om att skriftspr�kets n�rmande till
talspr�ket ger en god f�rklaring till m�nga f�r�ndringar i formords-
f�rr�det. Och detta n�rmande h�nger sj�lvfallet p� ett intimt s�tt ihop
med samh�llsf�r�ndringar: framv�xten av en tidningspress och en
bokmarknad som tillgodoser allt st�rre gruppers l�sbehov, uppkomsten
av etermedier d�r sj�lva kommunikationssituationen ofta suddar ut
gr�nserna mellan skriftspr�k och talspr�k etc. Det g�r allts�, menar
jag, att h�vda att t.ex. utbytet av emedan mot eftersom som den vikti-
gaste kausala subjunktionen (jfr nedan) ytterst �r en f�ljd av samh�lls-
f�r�ndringar.

En tendens i modern svenska som troligen �r avh�ngig av konver-
gensen mellan skriftspr�k och talspr�k �r att korta former f�redras
framf�r l�nga i skriftspr�k, n�r allt annat �r lika. Denna tendens har
ocks� l�nge uppmuntrats av spr�kv�rden, och den kan f�rklara n�gra
av f�r�ndringarna inom formordsbest�ndet, t.ex., att efterleden -st�des
ers�tts av -stans hos flera rumsadverb. �ven f�rklaringar som �r
relaterade till denna tendens �r snarast av utomspr�klig natur.

Sv�rare att relatera till samh�llsf�r�ndringar �r den ofta p�pekade
tendensen hos svenskan att, i ett spr�ktypologiskt perspektiv, bli mer
analytisk (mer som engelskan och mindre som tyskan). Kasusuppl�s-
ningen under medeltiden �r givetvis paradexemplet; fr�n modernare
tid kan n�mnas genitivens minskade roll och det faktum att perifrastisk
komparativ och superlativ allt oftare f�redras framf�r �ndelsevari-
anten (Nordberg 1982). Med viss f�rsiktighet �beropar jag n�gra
g�nger denna tendens, som f�rslagsvis kan kallas analytiseringen av
svenskan, f�r att f�rklara varf�r en del �ldre grupper av adverb har
minskat i vikt.

N�r det g�ller betydelsef�r�ndringar, och kanske i synnerhet bety-
delsef�r�ndringar hos formord, �r inomspr�kliga f�rklaringar ofta
mer fruktbara �n utomspr�kliga. Det �r ocks� inomspr�kliga f�r-
klaringar som spelar den dominerande rollen t.ex. i Lehti-Eklunds
(1990) grundliga unders�kning. Ett nyckelbegrepp �r samtalsimpli-
katur: yttranden har, eller ges, i m�nga fall en annan inneb�rd �n den
som med en str�ngt logisk tolkning kan utl�sas ur dem. Tv� specialfall
ska h�r diskuteras n�got.

Det ena �r vad Lehti-Eklund (1990:32) i anslutning till Levinson
(1987) kallar I(nformations)-principen: om flera tolkningar av ett
yttrande �r m�jliga, har lyssnaren en tendens att f�redra den mest
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informativa tolkningen. Vad talaren t.ex. avsett som ett rent utfyllnads-
ord kan d�rf�r i lyssnarens tolkning f� en substantiell inneb�rd. Denna
modell anv�nder jag i min unders�kning framf�r allt f�r att f�rklara
betydelseutvecklingen av adverbet faktiskt.

Det andra specialfallet �r vad man skulle kunna kalla en artig-
hetsprincip (liknande Lehti-Eklund 1991:36 efter Brown & Levinson
1987), som jag tror spelar en utomordentligt stor roll i modern
svenska. Man s�ger att man f�rv�ntar sig att n�gon g�r n�got men
menar egentligen att man kr�ver det; man s�ger att man �r f�rv�nad
men �r i sj�lva verket uppr�rd . Det som egentligen �r en order
presenteras som en b�n och kritik framf�rs p� ett n�stan om�rkligt
s�tt. I l�ngden kan detta leda till os�kerhet om ordens egentliga inne-
b�rd och d�rmed eventuellt till betydelsef�r�ndringar.

Ett annat nyckelbegrepp i f�religgande unders�kning �r grammati-
kalisering. Kring detta begrepp har en intensiv teoretisk diskussion
f�rts under de senaste decennierna, b�de internationellt och i Sverige.
Ett internationellt standardverk �r Hopper & Traugott (1993), och
svenska bidrag �r t.ex. Lehti-Eklund (1990), Ekberg (1994), Hammar-
berg (1996) och Wijk-Andersson (1997). Jag n�jer mig h�r med en
standarddefinition och en kortfattad diskussion. Ett par f�rsvenskning-
ar av engelska termer l�nar jag fr�n Hammarberg (1995) och Wijk-
Andersson (1997).

Med grammatikalisering menar jag s�lunda �verg�ng av ett ord fr�n
icke-grammatisk till grammatisk funktion, eller fr�n svagare till
starkare grammatisk funktion. Ett viktigt specialfall �r �verg�ng fr�n
en �ppen ordklass till en sluten. Detta �r v�ldefinierat s� l�nge man
med slutna ordklasser menar pronomen, prepositioner, konjunktioner
och subjunktioner. Mer problematiska �r adverben. Somliga adverb
liknar huvudparten av orden i de �ppna ordklasserna, andra har
mycket gemensamt med pronomen, prepositioner, konjunktioner och
subjunktioner. Bortsett fr�n s�ttsadverb som �r t-avledda adjektiv
(snabbt) och en del andra adverb med klart lexikal Ð icke-pronominell
och icke-allm�n Ð betydelse (t.ex. dagligen, hemma) menar jag dock att
det �verv�gande flertalet av alla adverb har mer gemensamt med de
otvetydigt slutna ordklasserna �n med de �ppna. Adverb av denna
senare typ kallar jag i forts�ttningen grammatiska adverb. Till de
grammatiska adverben r�knar jag alla pronominella adverb, alla
modala adverb, alla konjunktionella adverb, alla talaktsadverb och
dessutom icke-pronominella tids-, rums-, s�tts- och gradadverb med
svag lexikal betydelse. F�rem�let f�r min unders�kning �r i f�rsta
hand grammatiska adverb, prepositioner, konjunktioner och subjunk-
tioner, allts� en relativt stor delm�ngd av det svenska formords-
systemet. Varje �verg�ng till denna grupp av ord fr�n de �ppna ord-
klasserna r�knas s�lunda h�r som ett fall av grammatikalisering.
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Man kan emellertid tala om mer eller mindre avancerad (stark/svag)
grammatikalisering. Uppkomsten av gradadverb och tidsadverb utifr�n
adjektiv (oerh�rt, omedelbart) b�r i allm�nhet ses som resultat av svag
grammatikalisering, bl.a. d�rf�r att det semantiska sambandet mellan
adverbet och adjektivet bara delvis �r brutet. �verg�ngen fr�n tids-
adverb till konjunktionella adverb eller modala satsadverb, som Lehti-
Eklund beskriver, �r exempel p� en mer avancerad form av gramma-
tikalisering. Stark grammatikalisering �r det ocks� fr�ga om vid
�verg�ngar fr�n �ppna ordklasser till prepositioner, konjunktioner och
subjunktioner. Den allra starkaste grammatikaliseringen f�religger n�r
ett ord �verg�r till att bli ett affix.

Den utvecklingslinje ett ord beskriver n�r det ev. ÓvandrarÓ fr�n en
�ppen ordklass genom de slutna ordklasserna har p� svenska kallats
klin (Hammarberg 1995, Wijk-Andersson 1997; av eng. cline). Ett
intressant exempel �r adjektivet enlig(t). Det har under 1800-talet och
1900-talet utvecklats till en preposition (enligt med ngt > enligt ngt)
och samtidigt blivit ett produktivt efterled, sm�ningom suffix. B�de
som sj�lvst�ndigt ord och som efterled har det d�rigenom genomg�tt
en avancerad grammatikalisering (adjektiv>preposition resp. efterled>
suffix). Dess klin kan beskrivas med schemat adjektiv>preposition>
suffix. Samtidigt bevaras dess anv�ndning som preposition, l�nge ocks�
dess anv�ndning som adjektiv. F�r detta senare anv�nder Wijk-
Andersson (1997) i anslutning till Hopper & Traugott (1993) termen
divergens.

Vi kommer i det f�ljande att se m�nga exempel p� grammatika-
lisering (utan att det alltid explicit framh�lls). Eftersom formords-
f�rr�det bara i minimal utstr�ckning f�rnyas genom inl�ning och bara
i begr�nsad utstr�ckning genom ordbildning, �r grammatikalisering en
mycket viktig k�lla till nytillskott. Detta kommer att diskuteras vidare i
sammanfattningen i kap. 5.

Till sist en kort kommentar till ytterligare tv� termer. Termen
metafor, som spelar en mycket begr�nsad roll i min framst�llning,
avst�r jag fr�n att definiera. D�remot vill jag kort diskutera termen
implikation, som ofta ger en god f�rklaring till betydelsef�r�ndringar.
Om ett ord betecknar en viss egenskap (A) hos en referent och denna
egenskap g�rna f�ljs �t av en annan egenskap (B), s� kan spr�k-
brukarna efterhand uppfatta en ny betydelse (ÕBÕ) hos ordet vid sidan
av den gamla betydelsen (ÕAÕ). Eventuellt kan betydelse ÕBÕ framst�
som huvudbetydelse eller t.o.m. tr�nga ut betydelse ÕAÕ. Ett exempel
som kommer att diskuteras i kapitel 4 �r omedelbart. Den �ldre
betydelsen Õutan mellanledÕ implicerar snabbhet, och efterhand leder
detta till en ny betydelse Õutan dr�jsm�lÕ, som idag �r den viktigaste
betydelsen hos omedelbart.
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3. Material och metod

Unders�kningen utg�r fr�n en datamaskinell j�mf�relse mellan
formordsupps�ttningarna i Dalins ordbok fr�n mitten av 1800-talet och
Nationalencyklopedins ordbok, NEO, fr�n slutet av 1900-talet.
Eftersom relevanta delar av Dalins ordbok �r tillg�ngliga i maskin-
l�sbart skick och NEO i sig sj�lv �r en databas var det m�jligt att g�ra
en samk�rning av de slutna ordklasserna i ordb�ckerna. P� det s�ttet
erh�lls en lista med samtliga formord som f�rekom i antingen Dalin
eller NEO, och dessutom framgick av listan vilka ord som f�re-
kommer i b�da ordb�ckerna, vilka som endast f�rekommer i Dalin och
vilka som enbart p�tr�ffas i NEO.3 I figur 1 �terges ett utdrag ur
listan. Det framg�r t.ex. att Dalin �r ensam om uppslagsorden
billigtvis, bindande, bis, biskopligen, bistert, bitande, bittals och
bitterligt, att uppslagsorden bitterligen, bitti och bittida finns i b�de
NEO och Dalin, samt att NEO �r ensam om uppslagsordet bitvis.

FIGUR 1. Utdrag ur listan �ver formord i Dalin och NEO

Dalins ordbok, som �r av erk�nt god klass, kan anses tillhandah�lla
alla, eller s� gott som alla, viktiga formord som var i bruk p� 1850-
talet och n�got tidigare. NEO tillhandah�ller p� samma s�tt i stort sett

3 Listan har tagits fram av Yvonne Cederholm. Inmatningen av ordboken utf�rdes
f�r ett tiotal �r sedan av Anna Hannesd�ttir och Lena Rogstr�m inom ramen f�r
projektet Lexikografisk tradition i Sverige, lett av prof. Bo Ralph.
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alla viktiga formord som var brukliga p� 1990-talet och n�got tidigare.
Tillsammans torde Dalin och NEO ge praktiskt taget alla viktiga form-
ord som varit i bruk i svenskan under 1800- och 1900-talet. Ett och
annat formord kan ha f�rbisetts av Dalin, och i n�gra fall kan Dalin ha
gl�mt ordklassbeteckningen (och d� missas ordet vid datak�rningen).
N�gra formord, men s�kert inte m�nga, kan ha varit brukliga vid
1800-talets b�rjan men f�r�ldrade, och d�rmed inte upptagna i Dalin,
vid 1800-talets mitt. Ytterligare n�gra kan ha uppst�tt efter mitten av
1800-talet men sedan blivit f�r�ldrade, och d�rmed inte medtagna i
NEO. Sammantaget kan emellertid de p� s� s�tt missade formorden i
1800- och 1900-talets svenska inte vara s�rskilt m�nga, och i varje fall
inte s�rskilt viktiga.

En viss komplettering av Dalins lista �ver uppslagsord ger de ofta
gener�sa redovisningar av synonymer han ger till m�nga uppslagsord,
t.ex. ord som naturligtvis och kanh�nda. Bortsett fr�n att dessa
synonymlistor i vissa fall tillhandah�ller ord som inte �r upptagna som
uppslagsord ger deras placering ocks� en fingervisning om vilket ord i
en synonymgrupp som Dalin ans�g centralast.

En annan m�jlighet till komplettering �r givetvis s�kning i textmate-
rial fr�n 1800- och 1900-talet (se nedan). Detta har gjorts i n�gon
m�n. Ytterligare en m�jlighet vore s�kning i SAOB efter ord fr�n de
slutna ordklasserna. Det senare vore dock s� arbetskr�vande att jag i
detta sammanhang har avst�tt fr�n det.

Den helt dominerande ordklassen i unders�kningen �r adverben.
Som redan n�mnts inskr�nker jag mig till att studera de grammatiska
adverben. Uteslutna blir adverb med klar lexikal betydelse, t.ex.
v�derstrecksorden och de m�nga musiktermerna av typen adagio.  Ett
undantag g�rs dock f�r en grupp inl�nade franska och latinska fraser
(ordekvivalenter), som n�mns i korthet i slutet av kap. 4 och tas upp i
appendixet. Vidare har en kontroll av brukligheten av vissa formord i
Dalin gjorts i material med texter fr�n mitten av 1800-talet. Ord som
visat sig vara nollfrekventa i dessa material har ofta inte tagits med i
unders�kningen, om de inte senare blir mer frekventa. Dock har de
tagits med om de ing�r i en grupp Ð g�rna synonymgrupp Ð d�r det
finns andra intressanta formord. Slutligen beaktas bara i ringa
utstr�ckning v�xling mellan s�r- och sammanskrivning, t.ex. n�gon-
stans/n�gon stans. Och till sist: ord som har genomg�tt n�gon form av
f�r�ndring, eller ing�r i en synonymgrupp d�r andra ord genomg�tt
f�r�ndringar, prioriteras i unders�kningen.

B�de Dalin och NEO f�r betraktas som prim�rk�llor; det �r fr�ga
om samtida vittnesb�rd om svenskans ordf�rr�d vid tv� tidpunkter av
en speciell typ av spr�kbrukare, n�mligen lexikografer. F�r att kunna
g�ra p�st�enden om �kad eller minskad bruklighet Ð uppgifter om
bruklighet �r s�llsynta i Dalin och knappast konsekvent givna i NEO Ð
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beh�ver man i allm�nhet en annan typ av prim�rk�llor, n�mligen
st�rre autentiska textmaterial. Vad g�ller mitten av 1800-talet har man
att v�lja mellan en st�rre Almqvistkorpus och en mindre korpus med
ett antal romaner av Almqvist, Bremer och Flygare-Carl�n (och tyv�rr
ocks� Viktor Rydberg, som �r lite f�r sen), sammanlagt ungef�r
600Ê000 ord. Jag har valt att anv�nda den senare korpusen eftersom
den inneh�ller texter av flera f�rfattare. Denna korpus, som liksom
den st�rre Almqvistkorpusen �r tillg�nglig i Spr�kbanken vid G�te-
borgs universitet, kallas i forts�ttningen RG-korpusen eller bara RG
(ÓRomaner-GamlaÓ). F�r det sena 1900-talet finns sj�lvfallet en stor
m�ngd av korpusar att v�lja mellan. Jag har som huvudkorpus valt
Press65 (P65), som �r den mest genomarbetade korpusen i Spr�k-
banken och som sparar en m�ngd arbete genom att samtliga ord i den
�r homografseparerade (resultatet finns bekv�mt �tkomligt i All�n
1970; i det �ldre materialet, RG, m�ste jag sj�lv g�ra homograf-
separeringen4). Omf�ngsm�ssigt �r P65-materialet med sina en miljon
ord j�mf�rbart med RG-materialet.

Naturligtvis kan det vara en nackdel att P65-materialet och RG-
materialet representerar olika genrer och kanske genomsnittligt olika
stilniv�er. Jag har d�rf�r j�mf�rt formordsfrekvenserna i P65 med
motsvarande frekvenser i ett av Spr�kbankens moderna romanmaterial
(fr�n 1976, ca 4 miljoner ord, f�rkortas RN, ÓRomaner-NyaÓ). Alla
p�st�enden om frekvensf�r�ndringar i resultatredovisningen f�rut-
s�tter att data fr�n P65 inte mots�gs av data fr�n RN, �ven om bara
frekvenserna i P65 redovisas i tabellerna. Generellt kan s�gas, att
skillnaderna vad g�ller formordsfrekvenser mellan tidningsmaterialet
och det moderna romanmaterialet oftast �r relativt sm�. Undantag �r
dock klart stilmarkerade ord; romantexternas stilniv� f�r antas vara
genomsnittligt l�gre �n tidningstexternas.

N�mnas kan ocks�, att jag i n�gra fall har anv�nt mig av Spr�k-
bankens omfattande Strindbergskorpus.

N�r man studerar tabellerna i resultatdelen, b�r man allts� h�lla i
minnet att P65-materialet �r drygt 50Ê% st�rre �n RG-materialet.
Vidare ska endast stora frekvensskillnader mellan RG och P65 beaktas
(minst 5Ð6 g�nger h�gre frekvens i P65 eller minst 3 g�nger h�gre
frekvens i RG), och i f�rsta hand uppm�rksammas ord med h�g
frekvens i minst ett av materialen.

Som exempel kan vi se p� ett utdrag ur tabell 2 i avsnitt 4.1.1.1. (se
s. 15). Det handlar om frekvenser i RG- och P65-materialet f�r genast

4 Som homografer i de slutna ordklasserna r�knas ord som kan tillh�ra flera olika
ordklasser, t.ex. d� (adverb och subjunktion). Som icke-homografa r�knas d�remot
ord som tillh�r olika undergrupper inom samma ordklass, t.ex. knappast (grad- och
satsadverb). H�r har jag i m�nga fall f�tt g�ra betydelseuppdelningen sj�lv �ven i P65,
och n�r frekvenserna �r h�ga f�tt n�ja mig med att ge approximativa siffror.
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och andra ÐÊmer eller mindre synonyma Ð adverb f�r omedelbar
framtid.

RG P65
genast 230 79
omedelbart 4 109
direkt 0 f�(Å5)

Tabellutdraget visar enligt min mening minst tv� intressanta saker.
Den tydligaste �r frekvens�kningen f�r adverbet omedelbart. Den f�r
s�gas spegla en r�tt s�kerst�lld f�r�ndring �ver tiden. Men dessutom
visar tabellen att i stort sett endast ett adverb f�r omedelbar framtid
anv�nds i den �ldre korpusen, mot tv� i stort sett j�mb�rdiga i den
nyare. Po�ngen �r allts� att tabellerna ger inte bara diakrona utan �ven
synkrona upplysningar Ð de b�r l�sas b�de ÓvertikaltÓ och Óhorison-
telltÓ. Resultatet f�r genast och dess synonymer modifieras n�got av
det moderna romanmaterialet, RN Ð d�r �r genast ungef�r tre g�nger
vanligare �n omedelbart, men frekvens�kningen f�r det senare adver-
bet i f�rh�llande till 1800-talskorpusen �r trots det betryggande.

F�r dateringen av de nya formorden och av nya betydelser har
givetvis SAOB konsulterats, s� l�ngt det varit m�jligt. N�r SAOB inte
r�ckt till har i f�rsta hand NEO utnyttjats (vilket i m�nga fall i prakti-
ken betyder SAOS, SAOB:s excerptsamlingar). I n�gra fall har
uppgifter h�mtats fr�n Nya ord i svenskan fr�n 40-tal till 80-tal.

Unders�kningsresultatet kan betraktas i koncentrat i appendixet, s.
52ff, som ocks� utg�r register �ver unders�kningens ca 400 ord. I
f�ljande kapitel redovisas i stort sett samma resultat med utf�rligare
dokumentation och diskussion. Det finns dock uppgifter, fr�mst upp-
gifter om f�rsta bel�gg och ev. f�rekomst i Dalins ordbok, som enbart
ges i appendixet. F�ljande typer av f�r�ndringar urskiljs (med ÓnyttÓ
menas att ett ord eller en betydelse uppst�tt 1800 eller senare):

1) Nytt ord, ofta men inte n�dv�ndigtvis ord som inte finns i 
Dalin men v�l i NEO. Exempel: antagligen (1867).

2) Ord som f�rsvunnit, ofta men inte n�dv�ndigtvis ord som finns
i Dalin men inte i NEO. Exempel: likligen ÕtroligenÕ.

3) Ord vars anv�ndning �kat kraftigt. Exempel: inte.
4) Ord vars anv�ndning minskat kraftigt. Exempel: ehuru.
5) Ord som f�tt en ny betydelse. Hit r�knas ocks� ordklass�ver-

g�ngar, �ven �verg�ngar fr�n en sluten ordklass till en �ppen. 
(Exempel p� de senare tas dock enbart upp i appendixet, inte i 
sj�lva texten.) Exempel: faktiskt; ute Õinte popul�rÕ.

6) Flertydiga ord d�r en betydelse f�rsvunnit. Exempel: emeller-
tid Õunder tidenÕ.
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4. Resultat

4.1. Adverb

De grammatiska adverben indelas i tidsadverb, rumsadverb, s�tts-
adverb, gradadverb, modala (sats)adverb, konjunktionella adverb
(konnektiver) och �vriga adverb. Indelningen sammanfaller till stor
del med den ena av SAG:s indelningar av adverben (SAG 2:627), dock
inte den indelning som ligger till grund f�r den utf�rliga behandlingen
av ordklassen.5 Inom resp. grupper delas adverben om m�jligt in
ytterligare i grupper av synonymer och halvsynonymer. En del av
dessa undergrupper kan erinra om semantiska f�lt. I varje s�dan grupp
g�rs ett f�rs�k att teckna en helhetsbild av utvecklingen. Det �r
givetvis intressantare, f�r att ta ett exempel, att kunna konstatera att
eftersom har ersatt emedan som den ledande kausala subjunktionen, �n
att bara notera att emedan har tappat mark. Det visar sig i m�nga av
grupperna att det vid en given tidpunkt finns ett frekvensm�ssigt
dominerande ord, och att detta dominerande ord ibland byts ut under
tidens lopp.

4.1.1. Tidsadverb

4.1.1.1. Adverb f�r tidpunkt o.d.

Centrala tidpunktsangivande adverb, t.ex. nu och d�, har knappast
underg�tt n�gon av de f�r�ndringar som studeras i unders�kningen.
N�mnas kan m�jligen, att nu i modern svenska ofta har en speciell
positiv inneb�rd i reklamspr�k (nu �nnu l�gre priser o.d.). Den
textuella anv�ndningen av nu tycks finnas under hela perioden. Ocks�
besl�ktade, mer preciserande adverb som numera och det s�llsynta
d�mera anv�nds i ungef�r konstant utstr�ckning under hela perioden.
Samma sak torde g�lla hittills och dittills. M�jligen har det l�ngre

5 I SAG r�knas inte t-avledda adjektiv som adverb. I denna unders�kning bortser jag
likas� fr�n s�ttsadverb som �r t-avledda adjektiv, men d�remot beaktas �vriga typer av
t-avledda adverb. S�lunda kommer tidsadverbet omedelbart och satsadverbet s�kert
men inte s�ttsadverbet f�rsiktigt, och inte heller s�ttsadverbet s�kert, med i min
unders�kning.



14

hittilldags f�tt n�got �kad anv�ndning; det �r k�nt sedan 1662 men tas
inte upp i Dalin. Tv� nya ord �r h�romsistens (1847) och h�rf�rleden
(1895), och h�romdagen verkar ha �kat i frekvens (det �r k�nt sedan
1600-talet men inte upptaget i Dalin, och det �r f�retr�tt med 20
bel�gg i P65 mot 2 i RG).

�tminstone ett tidpunktsangivande adverb har f�tt en �lderdomlig
pr�gel under perioden, n�mligen fordom (RG:26, P65:4). Dessutom
fanns f�rr en l�ngre variant av fordom, fordomdags (RG:1), som
numera �r f�rsvunnen. Numera f�redras det mer analytiska f�rr i
tiden e.d.

Det ofta emfatiska redan hade f�rr en l�ngre variant, allaredan, som
nu �r s� gott som d�d, �tminstone i standardsvenska. Den tycks dock ha
varit s�llsynt redan i mitten av 1800-talet (1 bel�gg i RG). Samma sak
g�ller orden arla och s�rla. Detta, att numera �lderdomliga ord sedan
l�nge kan ha haft en �lderdomlig pr�gel, �r en viktig iakttagelse som
ocks� g�ller m�nga andra ord. Och det kan noteras att det �r en iakt-
tagelse som inte alltid kan g�ras med hj�lp av de �ldre ordb�ckerna
eller med hj�lp av SAOB utan i m�nga fall har blivit m�jlig f�rst tack
vare tillkomsten av elektroniska korpusar �ver �ldre texter.

Det med arla synonyma bittida var d�remot vanligt vid 1800-talets
mitt men �r nu s�llsynt utom m�jligen i den stelnade frasen bittida och
sent (RG:26, P65:1). �ven h�r f�redras numera ett mer analytiskt
uttryckss�tt, t.ex. tidigt p� morgonen.

Vi ska ocks� se p� n�gra adverb f�r (tidpunkt i) nyss f�rfluten tid,
omedelbar framtid, n�ra framtid och mer avl�gsen framtid. Vi b�rjar
med adverbet nyligen och dess synonymer (se tabell 1).

TABELL 1. Adverb f�r nyss f�rfluten tid i RG och P65
RG P65

nyligen 42 145
nyss 144 41
just mkt f� >50
precis 0 f�

Tabellen tyder allts� p� att nyss har blivit utbytt mot nyligen som det
viktigaste adverbet f�r tidpunkt i det n�ra f�rflutna. Just dessa adverb
�r dock relativt kraftigt stilmarkerade och det moderna romanmate-
rialet, RN, visar i stort sett samma f�rdelning mellan nyss och nyligen
som det �ldre romanmaterialet. Vi kan s�lunda inte konstatera n�gon
f�r�ndring betr�ffande nyligen och nyss. Tidsbetydelsen f�r just �r
belagd 1737 men f�r precis f�rst 1931. Uppkomsten av denna be-
tydelse kan f�rklaras som en ellips (just nu > just) eller m�jligen som
en implikation. Den nya betydelsen hos precis kan ha uppst�tt i analogi
med motsvarande betydelse�verg�ng hos just.
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F�rdelningen mellan genast och andra ord f�r omedelbar framtid i
RG och P65 framg�r av tabell 2.

TABELL 2. Adverb f�r omedelbar framtid i RG och P65
RG P65

genast 230 79
omedelbart 4 109
direkt 0 f�(Å5)
of�rdr�jligen 2 0
of�rt�vat 4 0
�gonblickligen 10 5
�gonab�j 0 0
�gonakr�k 0 0
medsamma 0 0
meddetsamma 0 1
bums 1 5

Den viktigaste f�r�ndringen �r att adverbet omedelbart (f�rsta bel�gg
med tidsbetydelse 1825) har f�tt kraftigt �kad betydelse. F�r adverbet
genast kan ingen f�r�ndring konstateras, eftersom det �r vanligare i
ledigare spr�k �n i tidningsspr�k (jfr ovan). Nybildningarna meddet-
samma (1897) och medsamma (1889) spelar bara en marginell roll i
skriftspr�k men �r s� mycket vanligare i talspr�k. Det finns ocks�
pragmatiska skillnader mellan med(det)samma och �vriga adverb i
gruppen. En tills�gelse eller en beg�ran som inneh�ller n�got av orden
genast, of�rdr�jligen och omedelbart uppfattas l�tt som brysk, men
genom utbyte mot med(det)samma kan den mjukas upp (jfr Vill du
omedelbart l�mna tillbaka boken / Vill du l�mna tillbaka boken
meddetsamma). Det faktum att adverb f�r omedelbar framtid g�rna
f�rekommer i tills�gelser, dvs. i potentiellt emfatiska diskurser, kan
f.�. f�rklara det stora antalet synonymer. De huvudsakligen talspr�k-
liga �gonab�j och �gonakr�k �r myntade under 1900-talet.

Intressant Ð och parallell Ð �r betydelseutvecklingen hos adverben
direkt och omedelbart. I betydelsen Õutan omv�gÕ, Õutan mellanledÕ o.d.
�r de belagda f�re 1800-talet. Genom implikation (det som genomf�rs
utan omv�gar g�r fort) har de sedermera kunnat anv�ndas i betydelsen
ÕgenastÕ, som i meningen N�r han s�g hur illa skadad hon var, ringde
han direkt till sjukhuset.

Adverb f�r n�ra, men n�got mer avl�gsen framtid �r snart, strax(t)
och det �ldre snarligen. Bortsett fr�n att det marginella snarligen har
f�rsvunnit och varianten straxt har blivit s�llsynt har inga egentliga
f�r�ndringar intr�ffat i denna grupp. Se tabell 3 p� n�sta sida d�r �ven
frasen inom kort tas med.
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TABELL 3. Adverb f�r n�ra framtid i RG och P65
RG P65

snart 381 288
strax 41 81
straxt 77 0
snarligen 1 0
inom kort 7 26

Bortsett fr�n sedan, d�refter och liknande ord (som inte tas upp h�r),
finns ocks� en liten grupp adverb som betecknar mer avl�gsen framtid
(se tabell 4).

TABELL 4. Adverb f�r mer avl�gsen framtid i RG och P65
RG P65

sm�ningom 53 144
omsider 22 11
efterhand 10 53
framdeles 8 1
framgent 0 3

Det viktigaste adverbet i denna grupp b�de i RG och P65 �r sm�ning-
om , som ofta, och kanske s�rskilt i ledigare stil, ing�r i frasen s�
sm�ningom. Tv� n�got mer marginella adverb, omsider och framdeles,
har m�jligen f�rlorat i betydelse sedan 1800-talet. Det senare �r s�ll-
synt och det f�rra f�rekommer numera s�rskilt i frasen sent omsider. 

Till den f�rsta gruppen tidsadverb h�rde tidigare ocks� den adversa-
tiva konnektiven emellertid, som �nnu p� 1800-talet kunde anv�ndas i
den ursprungliga betydelsen Õunder tidenÕ (Lehti-Eklund 1990). Denna
anv�ndning var dock redan d� s�llsynt (n�gra Fredrika Bremer-bel�gg
finns i RG), och numera �r den f�rsvunnen. Intressant nog tycks det i
modern svenska finnas en viss tendens till adversativ betydelse hos ett
annat adverb med betydelsen Õunder tiden, vid samma tidpunktÕ, n�m-
ligen samtidigt. (Han �r duktig och energisk. Samtidigt �r han lite
slarvig.). Lehti-Eklund (1990:92ff) diskuterar olika f�rklaringar till
betydelse�verg�ngen Õunder tidenÕ > ÕdockÕ hos emellertid. De verkar i
viss m�n till�mpliga �ven p� samtidigt, men jag skulle ocks� vilja
f�resl� en annan f�rklaring som kanske kan vara till�mplig �ven p�
emellertid. F�rklaringen bygger p� antagandet att vi i normal kon-
versation vill uttrycka negativa omd�men s� milt som m�jligt ÐÊett
specialfall av artighetsprincipen. Just samtidigt anv�nds ofta i kontexter
d�r n�got bra st�lls mot n�got d�ligt. �verg�ngen kunde normalt
markeras helt enkelt med den adversativa konjunktionen men, men
samtidigt erbjuder en m�jlighet att g�ra �verg�ngen mjukare och halvt
om halvt d�lja att ett omd�me �r kritiskt.



17

4.1.1.2. Adverb f�r duration, frekvens m.m.

De flesta uttryck f�r duration i svenskan �r knappast lexikaliserade,
t.ex. flera dagar, ett �r, en kort tid. Endast ett f�tal centrala id�er
uttrycks med sj�lvst�ndiga ord, t.ex. l�nge och alltid. B�da dessa ord �r
vanliga under hela perioden. F�rdelningen mellan alltid och dess
synonymer st�dse och j�mt framg�r av tabell 5.

TABELL 5. Alltid och dess synonymer i RG och P65
RG P65

alltid 525 422
st�dse 9 1
j�mt 10 3

Synymerna till alltid spelar allts� en mycket liten roll b�de i RG- och
P65-materialet. Det nu ganska �lderdomliga st�dse har m�jligen blivit
s�llsyntare sedan Dalins tid, men s�rskilt vanligt var det inte heller d�.

De pragmatiska anv�ndningarna av alltid (t.ex. du kan v�l alltid f�r-
s�ka) tas i stort sett upp redan av Dalin. Samma sak g�ller till dels
aldrig. M�jligen har de emfatiska anv�ndningarna av aldrig blivit
vanligare och till�mpbara p� fler omr�den. Enligt SAOB �r betydelsen
Õabsolut inteÕ belagd redan p� 1700-talet, men Dalin tar inte upp denna
anv�ndning.

M�jligen kan adverbet �nnu och dess synonymer betecknas som
durativa. F�rdelningen mellan dessa adverb i RG och P65 framg�r av
tabell 6.

TABELL 6. �nnu och dess synonymer i RG och P65
RG P65

�nnu >600 >500
fortfarande 2? 259
alltj�mt 6 104
alltfort 0 1

Tabellen tycks ge vid handen, att vi i modern svenska g�r flitigare
bruk av synonymerna till �nnu �n tidigare. Utom fortfarande, som var
helt nytt i mitten av 1800-talet, tycks �ven alltj�mt ha �kat i betydelse.
(F.�. hade alltj�mt inte entydigt betydelsen Õ�nnuÕ p� 1850-talet; Dalin
ger som synonym alltid.) Det n�got �lderdomliga alltfort tycks ha varit
�lderdomligt, i varje fall s�llsynt, redan p� Dalins tid.

Adverbet fortfarande uppstod genom grammatikalisering i mitten av
1800-talet. Ordet uppfattades l�nge som presens particip av fortfara
och blev sedan f�rst adjektiverat, t.ex. i f�ljande SAOB-citat fr�n
1846: I r�det [...] hade Bjelke en fortfarande �fvervikt. Betydelsen
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verkar snarast vara Õhela tiden aktuellÕ. SAOB:s tidigaste exempel p�
anv�ndningen som tidsadverb �r fr�n 1868, men flera f�rekomster av
fortfarande i Almqvist-citat i RG-materialet kan eventuellt tolkas som
tidsadverb, t.ex.: Vad han endast vidh�ll, [...] var att fortfarande kalla
Montmorency: Monsieur le Baron (1841). Betydelsen Õ�nnuÕ hos
adverbet kan uppfattas som resultatet av en implikation: om n�got
p�g�r Õhela tidenÕ eller ÕkontinuerligtÕ (den ungef�rliga betydelsen hos
presensparticipent av fortfara), s� p�g�r det ocks� i nuet, allts� Ó�nnuÓ.
I Strindbergsmaterialet �r det nya tidsadverbet vanligt, och i modern
svenska �r fortfarande den viktigaste synonymen till �nnu.

De viktigaste frekvensadverben, det ÓpositivaÓ ofta och det
ÓnegativaÓ s�llan, har knappast underg�tt stora frekvensf�r�ndringar i
sina huvudbetydelser. D�remot har s�llan under perioden b�rjat
anv�ndas i betydelsen Õabsolut inteÕ i vardagliga sammanhang. Bety-
delseutvecklingen kan ses som analog med motsvarande, troligen �ldre,
betydelseutveckling av aldrig, som i sin tur f�r anses vara ett exempel
p� en implikation.

B�de ofta och det neutrala frekvensadverbet ibland har flera syno-
nymer och halvsynonymer. Frekvensf�rdelningen inom dessa syno-
nymgrupper ser ut p� f�ljande s�tt (se tabell 7 och 8):

TABELL 7. Ofta och dess synonymer i RG och P65
RG P65

ofta 260 550
oavl�tligt 3 9
immerfort 3 0
esomoftast 0 1
oupph�rligt 28 5
oavbrutet 5 21
stund(e)ligen 6 2
best�ndigt 23 0
st�ndigt 72 142
idkeligen 0 0
ideligen 3 23

TABELL 8. Ibland och dess synonymer i RG och P65
RG P65

ibland <50 304
understundom 3 8
stundom 107 33
stundtals 1 6
d� och d� 33 49
emellan�t 39 13
alltemellan�t 11 1
periodvis 0 2
glimtvis 0 2
tidvis 0 12
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Av tabell 7 kan man utl�sa, att i varje fall tv� �ldre positiva fre-
kvensadverb har f�rsvunnit, n�mligen immerfort och best�ndigt. I
�vrigt �r f�r�ndringarna i denna grupp relativt sm�. Tabell 8 visar, att
ibland har ersatt stundom som det vanligaste neutrala frekvensadver-
bet. Samtidigt tycks ocks� emellan�t ha blivit mer s�llsynt. Troligen �r
ibland:s framryckning en f�ljd av att det varit vanligare i talspr�k.
Flera nya neutrala frekvensadverb har introducerats under perioden,
ofta bildade med suffixet -vis: tidvis (1879), periodvis (1860) och
glimtvis (1875). N�got f�rv�nande �r det kanske att understundom
fortfarande �r fullt brukligt, men man kan f�rmoda att det ofta
handlar om mer eller mindre sk�mtsam anv�ndning.

Tv� snarlika, synonyma adverb med betydelsen ÕoftastÕ f�rekommer
Ð som stilistiska varianter Ð b�de p� Dalins tid och i dag: merendels
och mestadels. Men h�r har i det n�rmaste skett ett utbyte: frekvens-
f�rh�llandet merendels/mestadels �r i RG 15:0 men i P65 2:20. Anled-
ningen till utbytet �r sv�r att fastsl�, men man kan m�jligen dra en
parallell med uttryck d�r superlativ numera f�redras och d�r kompa-
rativ f�rr gick minst lika bra (t.ex. Vem �r b�ttre, Kalle eller Pelle >
Vem �r b�st, Kalle eller Pelle).

Som frekvensadverb kan m�jligen ocks� r�knas igen, �ter och deras
synonymer. De f�rdelar sig p� f�ljande s�tt i materialen (se tabell 9).

TABELL 9. Igen och dess synonymer i RG och P65
RG P65

igen Å100* Å100*
�ter Å400* Å100*
�terigen 4 22
�nyo 147 8
p� nytt 20 53
*Det �r ofta sv�rt att avg�ra om det f�religger ren tidsbetydelse av igen och �ter.

Det �r uppenbart att �nyo har marginaliserats, och �ven �ter kan ha
tappat mark. M�jligen kompenseras detta i n�gon m�n av analytiska
uttryckss�tt som p� nytt, en g�ng till o.d. Po�ngen med det Óf�r-
dubbladeÓ adverbet �terigen kan vara att det l�tt fundamenteras, n�got
som, m�jligen av prosodiska sk�l, undviks vid det enkla adverbet igen
(?Igen kom han f�r sent).

4.1.2. Rumsadverb

Ocks� de flesta av de viktigaste rumsadverben tycks vara stabila under
perioden. Det g�ller adverb som h�r, d�r, hit, dit, h�rifr�n, d�rifr�n
etc. Dock hade de b�da sista orden synonymer som numera �r d�da
eller s�llsynta, d�dan och h�dan (de tycks emellertid ha varit s�llsynta
redan p� Dalins tid). Likas� har riktningsangivande adverb med
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efterleden -h�n blivit s�llsyntare, t.ex. dith�n och varth�n. �tminstone
det senare kan dock fortfarande anv�ndas, men d� g�rna sk�mtsamt.
Ocks� d�rh�n kan �nnu anv�ndas, men numera endast i �verf�rd
betydelse.

M�nga indefinita rumsadverb har bytts ut eller f�rsvunnit, i synner-
het adverb med efterleden -st�des. I geng�ld har efterleden -stans blivit
vanligare. Den enklaste f�rklaringen till detta �r att -stans �r en
stavelse kortare; dessutom kan -st�des ha uppfattats som n�got �lder-
domligt. F�rdelningen mellan n�gonstans och n�gonst�des �r i RG 0:16
och i P65 53:0! I flera fall har tidigare lexikaliserade uttryck ersatts av
analytiska uttryckss�tt eller kortare synonymer, t.ex. m�ngenst�des (p�
m�nga st�llen e.d.), somligst�des (p� vissa st�llen), d�rst�des och h�r-
st�des. D�remot tycks allest�des, annorst�des och flerst�des inte ha
blivit s�llsyntare sedan Dalins tid; det senare var t.ex. l�nge vanligt i
v�derrapporter. Allest�des har naturligtvis under hela perioden spelat
en f�rsumbar roll j�mf�rt med synonymen �verallt, utom i frasen
allest�des n�rvarande. Se vidare tabell 10.

TABELL 10. Indefinita rumsadverb i RG och P65
RG P65

allest�des 1 7
annorst�des 8 9
fler(e)st�des 2 5
m�ngenst�des 1 0
somligst�des 0 0
ingenst�des 17 3
ingenstans 5 10
n�gonst�des 16 0
n�gonstans 0 53
�verallt 52 81

M�nga rumsadverb med mer specialiserad betydelse har tillkommit
under perioden. Det g�ller adverb bildade analogt med medsols (1851
och med i Dalin), t.ex. medh�rs (1931), medstr�ms (1834), medurs
(1931), motsols (1801), motstr�ms (1882) och moturs (1945). Det
g�ller ocks� adverb med den produktiva efterleden -ledes, t.ex.
brevledes (1919), luftledes (1920) och telefonledes (1895).

Ett �verraskande nytt riktningsangivande rumsadverb �r framl�nges
(1859), bildat i analogi med bakl�nges. Kanske beh�vdes inget ord f�r
det omarkerade r�relses�ttet f�re de moderna kommunikationsmedlens
tid.
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4.1.3. S�ttsadverb

Bortsett fr�n fr�gande adverb som hur och ett f�tal mycket centrala
adverb som s� samt t-avledda adverb finns det f� lexikaliserade s�tts-
adverb i svenskan. De f�r�ndringar som har intr�ffat bland dessa
adverb under perioden �r ocks� f� och delvis av rent morfologisk
natur.

S�lunda har varianten huru till hur sj�lvfallet blivit s�llsyntare, eller
snarast i stort sett f�rsvunnit (RG:663, P65:5). En anledning kan vara
att den i alltf�r h�g grad associerades med bibelstilen, men dessutom
m�ste den f�rkortade varianten hur l�nge ha varit vanlig i talspr�k.
Ett par �nnu l�ngre varianter med i stort sett samma betydelse,
huruledes (7 bel�gg i RG) och hurulunda, har likaledes f�rsvunnit.
Liksom huruledes har �ven det morfologiskt besl�ktade annorledes Õp�
annat s�ttÕ fallit ur bruk (RG:3, P65:0).

Tre adverb som numera enbart fungerar som konnektiver och text-
mark�rer, allts�, s�lunda och s�ledes, kunde �nnu p� 1800-talet an-
v�ndas som s�ttsadverb i (den mer eller mindre ursprungliga) betydel-
sen Õp� det s�ttetÕ (Lehti-Eklund 1990). Dalin ger i alla tre fallen denna
betydelse, men det �r sv�rt att finna exempel p� den i RG-materialet.
Vi ser h�r ytterligare exempel p� att den moderna svenskan ofta f�re-
drar analytiska uttryckss�tt framf�r syntetiska.

4.1.4. Gradadverb

Gradadverben utg�r en viktig och intressant grupp d�r stora f�r�nd-
ringar har skett under perioden. De indelas h�r p� f�ljande s�tt: 1)
F�rst�rkande (t.ex. oerh�rt) och Óf�rsvagandeÓ (t.ex. f�ga)  2)
Relativerande (t.ex. t�mligen) och 3) Approximerande (t.ex. cirka).

4.1.4.1. F�rst�rkande och f�rsvagande gradadverb

Som f�rst�rkande gradadverb, framf�r allt som best�mningar till
adjektiv, kan en mycket stor m�ngd, ofta t-avledda, adverb anv�ndas.
M�ngfalden kan illustreras med hj�lp av Dalins synonymlista i artikeln
ganska (ordets huvudbetydelse p� 1850-talet var fortfarande Õmycket,
ytterstÕ): h�geligen, h�gst, sv�ra, m�kta, ytterst, djupt, utomordentligt,
f�rtvivlat, f�rskr�ckligt, ohyggligt, hiskeligt, gruvligt, o�ndligen och
ytterligare n�gra ord. Listan �r som synes n�got disparat. H�r finns
dels r�tt neutrala adverb, troligen anv�ndbara i de flesta kontexter
(h�gst, m�kta), dels mycket kontextbundna, och delvis klart emotiva,
adverb (djupt, hiskeligt). H�r begr�nsar jag mig till adverb som kan
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antas tillh�ra den f�rsta gruppen, d�r f.�. alla mer frekventa adverb
hamnar. � andra sidan kompletterar jag den gruppen, dels med 1800-
talsadverb som Dalin f�rbisett, dels med moderna f�rst�rkande grad-
adverb. Eftersom s� gott som alla f�rst�rkande gradadverb �r homo-
grafa (adjektiv/adverb) blir de tal som redovisas ofta approximativa.
Vid s�kningen i korpusarna begr�nsar jag mig till kontexter av typen
en oerh�rt stor m�ngd, dvs. kontexter d�r gradadverbet best�mmer ett
adjektiv.

Vi kan b�rja med att se p� tabell 11 (vid s�rskilt frekventa adverb
som mycket m.fl. har jag tvingats att ta stickprov).

TABELL 11. F�rst�rkande gradadverb i RG och P65
RG P65

mycket >100 >1000
v�ldigt 0 21
oerh�rt 2 Å50
h�gst Å50 Å100
h�geligen 9 1
ytterst 25 Å150
ytterligt 0 34
ofantligt 16 3
m�kta 1 2
enormt 0 Å70
o�ndligen 3 0
o�ndligt 11 11
ganska 487* 0
synnerligen 1 71
synnerligt 3 1
s�rdeles 24 12
utomordentligt 6 70
r�tt 100* 0
* I m�nga fall troligen med betydelsen Õt�mligenÕ

Huvudtendensen �r att den moderna svenskan g�r n�got flitigare bruk
av synonymerna till mycket �n 1800-talssvenskan. Vi har troligen f�tt
�tminstone ett nytt frekvent f�rst�rkande gradadverb, enormt, och
flera andra adverb Ð utomordentligt, synnerligen, ytterligt Ð har f�tt
�kad betydelse. � andra sidan har tv� viktiga adverb f�rsvunnit ur
denna grupp, om ocks� inte som ord, n�mligen ganska och r�tt.
Intressantast �r ganska, som endast ges betydelsen ÕmycketÕ i Dalin. Det
�r dock troligt att ordet redan p� Dalins tid var p� drift mot den nu
allenar�dande relativerande betydelsen. SAOB ger, trots Dalins analys,
�rtalet 1764 f�r betydelsen Õt�mligenÕ. Sj�lvfallet �r denna betydelse-
�verg�ng och orsakerna bakom den sp�nnande. I SAOB framkastas
hypotesen att betydelse�verg�ngen skulle ha inletts i f�rbindelser som
ganska mycket. Mot detta kan m�jligen inv�ndas, att f�rbindelserna
v�ldigt mycket, oerh�rt mycket och ofantligt mycket har anv�nts l�nge
utan betydelsef�rsvagning hos gradadverben. Kanske kan man f� en
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viss f�rst�else f�r mekanismerna bakom betydelse�verg�ngen om man
j�mf�r med gradadverbet helt (jfr ganska < ty. ganz ÕheltÕ) som m�jli-
gen �r vagt i vissa uttryck, t.ex. uttryck som helt ung (varken entydigt
f�rst�rkande eller relativerande utan n�got mitt emellan).

I �vrigt noterar man att v�ldigt av n�gon anledning har haft sv�rt att
etablera sig i skriftspr�ket som ett mer informellt f�rst�rkande grad-
adverb.

En annan typ av f�rst�rkande gradadverb uttrycker i motsats till
f�reg�ende grupp �tminstone formellt Õhundraprocentig grad (av ngt)Õ.
Hit h�r helt, alldeles och ytterligare n�gra adverb. Se tabell 12. (�ven
i detta fall beaktas endast kontexter av typen alldeles ny, allts� uttryck
med adverbet som direkt best�mningsord till ett adjektiv.)

TABELL 12. Gradadverb som uttrycker hundraprocentig grad i RG 
och P65

RG P65
helt Å150 >500
alldeles >100 >100
fullkomligt Å40 24
fullst�ndigt 0 41
fullt Å30 Å75
totalt 1 83

I praktiken har en viss differentiering skett i denna grupp. I den
moderna svenskan finns �tminstone fem viktiga synonymer till helt,
mot tre i RG-materialet. Visserligen tar Dalin upp b�de fullst�ndigt
och totalt, men de spelar som synes h�gst en marginell roll i RG-
texterna.

Ytterligare en annan grupp av f�rst�rkande gradadverb best�mmer
oftast komparativformer av adjektiv. Hit h�r betydligt (betydligt
b�ttre), avsev�rt och l�ngt, och dessutom givetvis mycket. F�rdel-
ningen mellan dessa adverb i RG och P65 framg�r av tabell 13.

TABELL 13. Komparativf�rst�rkande gradadverb i RG och P65
RG P65

mycket >100 >200
betydligt 1 >100
avsev�rt 0 >10
l�ngt Å5 37

Ocks� h�r tycks en viss differentiering ha skett. Betydligt spelar en
mycket st�rre roll i det moderna materialet �n i 1800-talsmaterialet,
och avsev�rt �r nytt (efter 1871).

Det finns ocks� ett superlativf�rst�rkande gradadverb, allra. Det
f�rekommer  40  g�nger i RG och 163 g�nger i P65. M�jligen kan
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ocks� absolut r�knas hit (RG:0, P65:4); jfr den strukturella dubbel-
tydligheten i satser som Han �r absolut b�st (med absolut som grad-
eller satsadverb).

Adjektivbest�mmande gradadverb som uttrycker l�g grad �r
framf�r allt f�ga (RG:13, P65:60). Ocks� betonat lite(t) har troligen
kunnat anv�ndas f�r att uttrycka samma betydelse, men det �r bara
undantagsvis m�jligt numera. D�remot g�r det bra om lite f�rses med
vissa best�mningar, s�rskilt bara: Han var bara lite intresserad Å Han
var f�ga intresserad, men Han var lite intresserad kan knappast ha
samma inneb�rd ens med starkt betonat lite. (Med mycket gynnsam
kontext kan det dock g� bra: Han var inte mycket utan lite intresserad.)

4.1.4.2. Relativerande gradadverb

Ocks� inom gruppen relativerande gradadverb har avsev�rda f�r�nd-
ringar �gt rum.  Vi b�rjar med att se p� tabell 14:

TABELL 14. Relativerande gradadverb i RG och P65
RG P65

ganska 487* 424
t�m(me)ligen 32 77
relativt 0 Å100
f�rh�llandevis 0 22
j�mf�relsevis 3 13
r�tt 100* Å100
* I m�nga fall med betydelsen ÕmycketÕ

H�r har en betydande differentiering skett. Det viktigaste nya grad-
adverbet �r relativt (1904), d�rn�st f�rh�llandevis (1843). Dessutom
har ganska etablerat sig i denna grupp som det vanligaste ÐÊoch i
talspr�k v�l dominerande Ð relativerande gradadverbet. �ven r�tt har,
mer eller mindre, tillkommit sedan Dalins tid. Varken f�r ganska eller
r�tt ger Dalin n�gon annan gradbetydelse �n ÕmycketÕ. Om siffrorna
f�r ganska och r�tt, med h�nsyn till detta, justeras ner kraftigt, tycks
man ocks� v�ga dra slutsatsen att man vid mitten av 1800-talet �ver
huvud taget anv�nde relativerande gradadverb mindre �n i modern
svenska (jfr nedan om approximerande gradadverb).

De nya adverben m�jligg�r vissa nyanseringar. Medan ganska,
t�mligen och r�tt uttrycker en sorts absolut relativerande betydelse,
antyder j�mf�relsevis och f�rh�llandevis, och i viss m�n ocks� relativt,
en j�mf�relse. I praktiken uppfattas det nog ofta s� att dessa grad-
adverb uttrycker viss reservation, en l�gre grad �n ganska och r�tt.

I det moderna romanmaterialet �r, som v�ntat med tanke p� dess
mer informella karakt�r, ganska �nnu mer dominerande �n i P65-
materialet.
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4.1.4.3. Approximerande gradadverb

Utvecklingen inom gruppen approximerande gradadverb framg�r av
tabell 15:

TABELL 15. Approximerande gradadverb i RG och P65
RG P65

cirka 2 101
ungef�r 20 233
ungef�rligen 0 3
omkring Å10 Å250
omtrent 0 0
uppskattningsvis 0 13
runt 0 f�
approximativt 0 3
vid pass 2 2

Det intressantaste som tabell 15 visar �r kanske att gruppen av ap-
proximerande gradadverb som helhet tycks ha anv�nts mycket mer
sparsamt i mitten av 1800-talet �n i dag. Eftersom skillnaden skulle
kunna bero p� det moderna tidningsmaterialets mer sakprosabetonade
karakt�r, kontrollerades frekvenserna i det moderna romanmaterialet,
RN, noga. Men skillnaderna mellan de b�da moderna materialen var
relativt sm�. Vi har f�rmodligen att g�ra med en verklig skillnad
mellan �ldre och yngre svenska som kan s�gas ber�ra b�de uttrycks-
och inneh�llssidan av spr�ket.

Notabelt �r ocks� att ordet cirka tycks ha spelat en beskedlig roll
�nnu vid mitten av 1800-talet. Dess f�rsta bel�gg i svenskan �r fr�n
1788, men det �r inte medtaget i Dalins ordbok. Helt nya adverb i
gruppen �r uppskattningsvis (1864), runt (1896) och det lite fack-
spr�kliga approximativt (efter 1836). Det bibliska och numera �lder-
domliga vid pass var s�llsynt redan p� Dalins tid. Ett �verraskande
uppslagsord i Dalin �r omtrent, men ordet kan inte ha varit vanligt
(inget bel�gg i RG).

Som approximerande gradadverb kan ocks� r�knas ord med bety-
delsen Õi det n�rmaste (det aktuella antalet e.d.)Õ, t.ex. n�stan och n�ra-
p�. Som framg�r av tabell 16 p� n�sta sida tycks det ha skett relativt
sm� f�r�ndringar i denna grupp. Den viktigaste �r kanske den �kade
betydelsen av bort�t, som, trots att det �r med i Dalin i den aktuella
betydelsen (belagd 1817), �r nollfrekvent i RG-materialet. Ett adverb
som har f�rsvunnit fr�n gruppen och som enligt Dalin var f�r�ldrat
redan p� 1850-talet �r fast.
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TABELL 16. N�stan och dess synonymer i RG och P65
RG P65

n�stan 322 437
n�ra <10 Å25
n�rap� 0 1
n�stintill 0 0
tilln�rmelsevis 0 8
bort�t 0 25
inemot 7 6
fast* 0 0
n�ra nog 3 15
i det n�rmaste 7 16
*F�rekommer i Dalins ordbok

4.1.5. Modala adverb

Med modala adverb menas h�r, i analogi med SAG:s definition av
modala satsadverbial (SAG 1:198), adverb som anger talarens inst�ll-
ning till sanningshalten eller �nskv�rdheten i det han yttrar. Den f�rra
gruppen kan indelas ytterligare i m�jlighets- (kanske etc.) och trolig-
hetsadverb (troligen etc.) samt adverb f�r (hundraprocentig) s�kerhet
(f�rvisso etc.) och sj�lvklarhetsadverb (naturligtvis etc.). Som en s�r-
skild grupp r�knas negationer.

4.1.5.1. M�jlighetsadverb

M�jlighetsadverbens f�rdelning i RG-materialet och P65-materialet
framg�r av tabell 17:

TABELL 17. M�jlighetsadverb i RG och P65
RG P65

kanske 404 981
kanh�nda 21 7
m�h�nda 57 21
t�rh�nda 4 0
m�jligen 18 119
m�jligtvis 6 1
eventuellt 0 46

B�de i RG och P65 �r kanske det dominerande m�jlighetsadverbet. I
�vrigt verkar m�jligen ha blivit vanligare och i varje fall m�h�nda
n�got ovanligare. Det marginella t�rh�nda har mer eller mindre f�r-
svunnit. Den viktigaste f�r�ndringen �r dock att ett nytt m�jlighets-
adverb, eventuellt, har introducerats (1892). Motsvarande adjektiv har
funnits i svenskan sedan 1600-talet, men betydelsen Õm�jligÕ hos detta
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adjektiv �r enligt SAOB belagd f�rst 1879. Det kan noteras, att av de
�vriga m�jlighetsadverben har endast m�jligen och m�jligtvis adjekti-
viska motsvarigheter, n�got som kan ha fr�mjat uppkomsten av even-
tuell/eventuellt i m�jlighetsbetydelse; det �r ju praktiskt att ha tillg�ng
till en adjektivisk motsvarighet till adverbet i nominaliseringar (han
deltar eventuellt/hans eventuella deltagande).

4.1.5.2. Trolighetsadverb

Trolighetsadverbens f�rdelning i RG och P65 framg�r av tabell 18.

TABELL 18. Trolighetsadverb i RG och P65
RG P65

troligen 52 82
f�rmodligen 57 104
antagligen 3* 33
sannolikt 0 83
troligtvis 0 2
likligen 1 0
nog** ? Å100
* Samtliga i sena romaner av Viktor Rydberg
**Frekvenssiffrorna f�r nog �r  mycket os�kra pga. ordets flertydighet.

De dominerande trolighetsadverben i RG �r troligen och f�rmodligen
ÐÊm�jligen j�mte nog som �r sv�rbed�mt i �ldre texter eftersom det
ocks� kunde betyda Õs�kerligenÕ (jfr Ljunggren 1936). �ven i P65 �r
dessa adverb centrala men h�r tillkommer antagligen (f�rsta bel�gg
1867) och sannolikt (upptaget i Dalin men allts� nollfrekvent i RG).
Medan det senare har en viss intellektuell anstrykning, torde antagligen
vara vanligare i talspr�k �n i skriftspr�k och ordet blir s�lunda en
smula nedv�rderat i tabell 18. I RN-materialet, som ligger n�rmare
talspr�ket, �r antagligen f�retr�tt med flera hundra bel�gg. Trots att
det marginella likligen har f�rsvunnit sedan Dalins tid kan vi allts�
konstatera en viss differentiering i gruppen sedan f�rra h�lften av
1800-talet.

Trolighetsbetydelsen hos nog kan ha etablerats s� sent som i b�rjan
av 1800-talet. Ljunggren (1936) anger som f�rsta helt s�kra bel�ggs-
st�lle Mobergs grammatik fr�n 1815 (med parafras av f�rfattaren).
SAOB ger ett bel�gg fr�n 1737, men det verkar inte helt s�kert att det
h�r �r fr�ga om betydelsen ÕtroligenÕ snarare �n den �ldre betydelsen
Õhelt s�kertÕ. �nnu Dalin tar inte upp betydelsen ÕtroligenÕ. Naturligtvis
�r det ofta sv�rt att avg�ra om den �ldre betydelsen Õhelt s�kertÕ eller
den yngre betydelsen ÕtroligenÕ f�religger. En anm�rkningsv�rd egen-
skap hos trolighetsadverbet nog i modern svenska �r att det inte kan
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fundamenteras med bevarad betydelse: Nog kommer han betyder n�got
annat �n Han kommer nog. M�jligen kan detta ha en prosodisk f�rkla-
ring; samma sak g�ller de likas� enstaviga satsadverben v�l och ju. Vi
�terkommer till nog i avsnitt 4.1.7.1.

Vi tar h�r ocks� upp ett par ord f�r negativ trolighetsbetydelse,
n�mligen knappast och n�ppeligen. Anv�ndningen av knappast som
modalt satsadverb tycks inte f�rekomma f�rr�n i b�rjan av 1800-talet
(SAOB 1825, Frithiofs saga!). Uppkomsten av satsadverbanv�ndningen
kan ha gynnats av dubbeltydiga kontexter som Han �r knappast 50 �r
(entydigt d�remot Han �r knappt 50 �r). I sammanhanget kan ocks�
adverbet sv�rligen (sv�rliga) n�mnas. F�rdelningen mellan de tre
adverben framg�r av tabell 19.

TABELL 19. Negativa trolighetsadverb i RG och P65
RG P65

knappast <10 Å300
n�ppeligen 0 11
sv�rligen, -a 7 6

Som v�ntat Ð eftersom det g�ller en betydelse som var ny vid mitten av
1800-talet Ð har frekvensen f�r knappast �kat kraftigt. �vriga adverb
spelar en marginell roll.

4.1.5.3. Adverb f�r (hundraprocentig) s�kerhet

Denna grupp �r komplicerad, eftersom i stort sett alla dess medlemmar
har underg�tt en betydelsef�rsvagning (Ljunggren 1936). Det �r sv�rt
att i dagens svenska hitta adverb som entydigt uttrycker betydelsen
Õhundraprocentig s�kerhetÕ. Yttrandet Pelle kommer s�kert betyder
normalt att talaren inte �r s�ker p� att Pelle kommer. Man kan d�rf�r
fr�ga sig om gruppen s�kerhetsadverb �ver huvud taget existerar, om
den inte snarare �r en delm�ngd av gruppen trolighetsadverb. Det kan
emellertid h�vdas, att betydelsen Õhundraprocentig s�kerhetÕ trots allt
kan uttryckas med olika metoder, t.ex. med hj�lp av prosodi eller med
ett extra best�mningsord (Jag kommer klockan 5. Ð S�kert? resp.
Bollen var helt s�kert �ver m�llinjen).6

6 Enligt Carl-Erik Lundbladh (muntl. komm.) finns ocks� en viss regional variation.
S�lunda har den f�rs�krande betydelsen hos s�kert m�jligen bevarats b�ttre i
Sydsverige (i talspr�k?). I matematiska sammanhang Ð s�som jag sj�lv minns dem Ð
kan s�kert ocks� anv�ndas utan problem i betydelsen Õhundraprocentigt s�kertÕ:
funktionen �r s�kert st�rre �n 0 i intervallet o.d.
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F�rdelningen mellan de olika adverben f�r (mer eller mindre
hundraprocentig) s�kerhet �r f�ljande i RG och P65 (se tabell 20;
delvis approximativa frekvenstal).

TABELL 20. Adverb f�r s�kerhet i RG och P65
RG P65

s�kert >100 >100
s�kerligen 13 66
f�rvisso 2 64
otvivelaktigt 8 26
tvivelsutan 3 0
tvekl�st 0 1
visserligen mkt f� 0
best�mt Å10 0
visst mkt f� 0
nog m�nga 0*
*Vi bortser fr�n uttryck av typen Nog �r han rik.

Vi ser att s�kert Ð med reservation f�r betydelsenyanser Ð �r det
viktigaste adverbet i gruppen b�de i RG och P65. Men i �vrigt har
flera intressanta f�r�ndringar intr�ffat. F�r det f�rsta har adverbet
visserligen numera Ð liksom oftast redan p� 1800-talet Ð alltid en sorts
koncessiv betydelse. Det m�ste omedelbart f�lja en sats inledd med
men, dock e.d., och man kan d�rf�r inte s�ga att visserligen i f�rsta
hand utrycker betydelsen Õ(hundraprocentig) s�kerhetÕ Ð som det n�gon
g�ng g�r i RG och t.ex. i den gamla bibel�vers�ttningens Det �r
visserligen sant. Samma sak g�ller i n�gon m�n visst, som dessutom
f�tt en speciell anv�ndning som emfatisk mark�r n�r man h�vdar mot-
satsen till ett nyss framf�rt p�st�ende.

Det mest �verraskande �r kanske att f�rvisso har st�rkt sin st�llning
kraftigt. Enligt Dalin anv�ndes ordet p� 1850-talet huvudsakligen ÐÊi
n�gon m�n ÐÊÓi biblisk, kyrklig och sk�mtsam stilÓ, men 150 �r senare
�r det inte bara fullt brukligt utan t.o.m. r�tt vanligt. F�rklaringen kan
vara att det, som Ljunggren (1936) p�pekar, b�ttre �n �vriga adverb i
gruppen har bevarat betydelsen Õhundraprocentig s�kerhetÕ; man kan
s�ga att n�r s�kert f�rsvagas g�r f�rvisso in och fyller den uppkomna
betydelseluckan. Enligt Ljunggren kan den semantiska motst�nds-
kraften hos f�rvisso i sin tur bero p� att ordet tidigare mest anv�ndes i
h�gre stilarter, s�llan i talspr�k, och d�rf�r inte var lika utsatt f�r
betydelsef�rsvagningen som �vriga adverb i gruppen.

Det finns ocks� ett antal utpr�glat emfatiska s�kerhetsadverb, s�rskilt
absolut, avgjort, definitivt, minsann, obestridligen, oveders�gligen och
sannerligen. I motsats till de nyss behandlade adverben anv�nds de
fr�mst f�r att ge �kad auktoritet �t v�rdeomd�men o.d. De �r inte helt
synonyma, men det kan �nd� vara befogat att samla dem i en och
samma tabell (se tabell 21 p� n�sta sida).
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TABELL 21. Emfatiska s�kerhetsadverb i RG och P65
RG P65

absolut 0 Å30
avgjort 2 23
definitivt 0 >10
minsann 48 10
obestridligen 0 8
oveders�gligen 0 0
sannerligen 21 57

Mer eller mindre nytt �r h�r absolut och helt nytt definitivt. Som
satsadverb �r det senare ett betydelsel�n fr�n engelskan (1953), tidvis
kritiserat i spr�kv�rdsdebatten (se Malmgren 1998). Vi har h�r att
g�ra med ett av de ytterst f� exemplen p� moderna nytillskott genom
l�n till det svenska f�rr�det av grammatiska adverb.

Det kan ocks� noteras, att sannerligen, kanske n�got ov�ntat med
tanke p� dess starka st�llning i bibelspr�ket, �tminstone bibeh�llit sin
st�llning, medan frekvensen av minsann minskat. �ven det senare �r
m�jligen �verraskande eftersom minsann b�r ha varit ett utpr�glat
talspr�ksord. Det �r dock betydligt vanligare i det moderna roman-
materialet.

4.1.5.4. Sj�lvklarhetsadverb

Till sj�lvklarhetsadverben r�knas naturligtvis och dess synonymer.
F�rdelningen i denna grupp i RG och P65 framg�r av tabell 22.

TABELL 22. Sj�lvklarhetsadverb i RG och P65
RG P65

naturligtvis 26 393
givetvis 0 186
f�rst�s 0 114
sj�lvklart 0 22
sj�lvfallet 0 73
begripligtvis* 0 0
uppenbarligen 2 86
s�klart 0 0
*F�rekommer som uppslagsord hos Dalin.

Vad som faller i �gonen �r den oerh�rt mycket h�gre frekvensen av
sj�lvklarhetsadverb i P65 (liksom i det moderna romanmaterialet som
visar liknande siffror). �ven om RG-materialet skulle inneh�lla
Ósj�lvklarhetsfraserÓ (t.ex. Det �r klart att) i st�rre utstr�ckning �n
P65-materialet, kan vi p� goda grunder anta att 1800-talstexter i
betydligt mindre utstr�ckning �n 1900-talstexter explicit markerar att
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p�st�enden b�r vara sj�lvklara f�r l�saren. Hur detta ska f�rklaras �r
inte helt klart. Men det skulle kunna h�nga samman med att moderna
f�rfattare, i h�gre grad �n �ldre f�rfattare, med all r�tt ser kunniga
och v�lutbildade l�sare framf�r sig och d�rf�r k�nner behov av att
markera att de vet att l�sarna k�nner till eller utan vidare f�rst�r det
de skriver Ð det kan allts� vara fr�ga om en sorts artighetsmark�r.

Vidare �r 1900-talssvenskans upps�ttning av sj�lvklarhetsadverb
mycket rikare �n den tidigare 1800-talssvenskans. Medan 1800-
talssvenskan i stort sett klarar sig med naturligtvis, begripligtvis och
uppenbarligen (Dalin ger f.�. inga synonymer till naturligtvis), har
1900-talssvenskan tillg�ng till minst sju synonymer. Alla utom
uppenbarligen och naturligtvis har introducerats i svenskan efter 1850:
givetvis (1861), sj�lvfallet (1945), sj�lvklart (1893), f�rst�s (ca 1900,
jfr nedan) och s�klart (1930-talet, inte belagt i P65 men v�l i RN).
Synonymrikedomen ger framf�r allt m�jlighet till stilistisk variation,
fr�n det n�stan bara talspr�kliga s�klart (4 bel�gg i det moderna
romanmaterialet) �ver det informella f�rst�s till de neutrala eller l�tt
formella givetvis och naturligtvis.

Tv� av sj�lvklarhetsadverben �r s�rskilt intressanta, f�rst�s och
s�klart. Som adverb �r f�rst�s resultatet av en grammatikalisering av
presenspassivformen av f�rst�. F�renklat kan man t�nka sig f�ljande
stadier i processen. En vanlig typ av konstruktion i RG-materialet �r
Det f�rst�s, att [...]. Efter hand kan det utel�mnas, men den verbala
karakt�ren hos f�rst�s markeras fortfarande med hj�lp av interpunk-
tion: vi kom, f�rst�s, [...]. Redan i texter av Strindberg kan komma-
tecknen ofta utel�mnas, och dessutom b�rjar man vid denna tid finna
en annan indikation p� att grammatikaliseringsprocessen har g�tt
ytterligare ett steg: stavningen f�rst�ss (10 bel�gg hos Strindberg,
varav merparten i den folkliga Hems�borna). Uttalet med kort � kan
vara ett indikation p� att ordet allt oftare drabbas av tryckf�rlust.
Likv�l �r sambandet med verbet f�rst� troligen tydligt f�r spr�k-
brukarna l�ngt in p� 1900-talet, och i SAOB (1928) tas f�rst�s inte upp
som uppslagsord utan som en speciell (adverbiell) anv�ndning av f�rst�
i passiv.

�nnu i dag, n�r de flesta spr�kbrukare s�kert inte �r medvetna om
sambandet mellan f�rst� och f�rst�s, kvarst�r speciella egenheter hos
adverbet som vittnar om det gamla sambandet. Dels finns konstruk-
tionen ja, det f�rst�s (jfr *ja, det naturligtvis), dels fundamenteras
adverbet f�rst�s mycket og�rna (?F�rst�s gick jag p� festen). Det
senare kan m�jligen f�rklaras med h�nvisning till prosodiska f�r-
h�llanden (jfr att igen, med samma prosodi som f�rst�s, ocks� og�rna
fundamenteras), men en troligare f�rklaring �r s�ttet p� vilket f�rst�s
rimligen har grammatikaliserats. L�t oss schematiskt anta att den f�rsta
generationen som fr�n b�rjan har uppfattat f�rst�s som adverb var
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f�dd ca 1900. Trots att dessa personer, i motsats till sina f�r�ldrar,
uppfattade f�rst�s i Han kommer f�rst�s i morgon (f�r�ldrarnas
ÓanalysÓ: Han kommer(,) (det) f�rst�s(,) i morgon, dvs. alltj�mt
presens passiv av f�rst�) som adverb, kan de aldrig ha h�rt meningar
med ett fundamenterat f�rst�s fr�n f�r�ldrarna, eftersom det skulle
f�ruts�tta att f�r�ldrarna gjort adverbanalysen. F�ljaktligen har de
visserligen uppfattat f�rst�s som ett adverb, men som ett adverb
underkastat vissa restriktioner betr�ffande placeringen i satsen.

Trots SAOB:s analys skulle jag vara b�jd att tidsf�sta etableringen
av adverbet f�rst�s till ca 1900. Den d� vanliga stavningen f�rst�ss �r
ett argument, ett annat �r placeringen p� satsadverbialsplatsen i m�nga
meningar, utan kommatecken omkring.

Adverbet s�klart �r �nnu yngre �n f�rst�s. NEO ger �rtalet 1944,
men i formen (s�) klart omn�mns det redan av Ljunggren (1936). Det
intressanta med s�klart �r metoden att bilda ett satsadverb av adjektivet
klar(t). Som vid de flesta adjektiv ÐÊundantag �r bl.a. sj�lvklar och
sj�lvfallen Ð r�cker det inte med t-avledning; det skulle ge en sorts
gradadverb (Han �r klart b�st men *Han �r klart hos en kompis). Den
framf�rst�llda partikeln s� l�ser problemet. En annan m�jlighet �r att
anv�nda gradadverbet helt: Han �r helt klart / s�klart hos en kompis.

Ett adverb som ursprungligen har haft en sorts sj�lvklarhets-
betydelse och som d�rf�r kan tas upp i denna grupp �r tydligen. Dalin
ger endast betydelsen ÕtydligtÕ av detta adverb, men numera �r dess
betydelse Õav allt att d�maÕ och man anv�nder det allts� f�r att markera
att man drar en slutsats. Betydelse�verg�ngen kan karakteriseras som
en sorts grammatikalisering: fr�n s�ttsadverb till satsadverb. Redan
�tskilliga spr�kprov i RG tycks kunna tolkas s�, att tydligen har den
nyare betydelsen. Ett starkt indicium p� att den nya betydelsen
f�religger saknas emellertid i RG-materialet men dyker upp i
Strindbergsmaterialet: fundamentering. I en mening som Tydligen var
han sjuk kan adverbet sv�rligen ha betydelsen ÕtydligtÕ som i Han var
tydligt sjuk (jfr ?Tydligt var han sjuk). Den nya betydelsen �r s�lunda
etablerad senast p� Strindbergs tid.

Betydelse�verg�ngen �r inte helt l�tt att f�rklara. En m�jlighet �r att
den har med prosodiska f�rh�llanden att g�ra. I m�nga fall kan
tolkningen av tydligen ha varit avh�ngig av betoningen. S� l�nge b�de
tolkningen ÕtydligtÕ och Õav allt att d�maÕ var m�jliga, var satser som
Han var tydligen sjuk dubbeltydiga. Med tryckstarkt tydligen l�g den
�ldre betydelsen n�rmast till hands, med trycksvagt tydligen d�remot
den yngre. Man kan t�nka sig att betydelse�verg�ngen har fr�mjats av
att en av talaren avsedd tryckstyrka i m�nga fall har uppfattats som
trycksvaghet av lyssnaren.
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4.1.5.5. Adverb f�r beklagande eller gillande

Adverb f�r beklagande �r fr�mst tyv�rr, dessv�rre, olyckligtvis och
beklagligtvis. Adverb f�r gillande eller bel�tenhet �r fr�mst lyckligtvis
och dessb�ttre. Dessa sex adverb f�rdelar sig p� f�ljande s�tt i RG- och
P65-materialen (se tabell 23):

TABELL 23. Adverb f�r beklagande och gillande i RG och P65
RG P65

tyv�rr 6 130
dessv�rre 2 23
olyckligtvis 3 3
beklagligtvis 0 0
beklagligen 0 0
lyckligtvis 16 33
dessb�ttre 1 8
gudskelov 25 1
gudilov 1 1

Den viktigaste f�r�ndringen tycks vara att tyv�rr numera �r vanligt,
fr�n att vid mitten av 1800-talet tydligen ha varit relativt s�llsynt.
�verhuvud taget tycks man i de nyare texterna anv�nda adverb f�r
beklagande flitigare �n i de �ldre texterna. Motsvarande f�r�ndring
tycks inte ha intr�ffat med adverben f�r gillande.

I n�gon m�n besl�ktat med adverben f�r gillande �r adverbet
f�rhoppningsvis, som �r �verraskande nytt (inte med i SAOB (1928)
och av misstag inte med i NEO, dessutom nollfrekvent i P65). �nnu
nyare �r f�rmodligen det sk�mtsamma hoppeligen (1957).

4.1.5.6. Negationer

Den viktigaste f�r�ndringen bland negationerna �r att icke har bytts ut
mot inte som gruppens dominant. Liksom icke , men i mindre
utstr�ckning, har ej fallit tillbaka. I allt v�sentligt pekar tabell 24  (se
n�sta sida) i samma riktning som resultaten i Engdahl (1962:145ff).
F�r�ndringarna h�nger otvivelaktigt samman med skriftspr�kets
n�rmande till talspr�ket; att inte var den lediga, informella negationen
redan vid mitten av 1800-talet framg�r bl.a. av Dalins ordbok. N�mnas
kan, att redan Strindberg visar en n�stan j�mn f�rdelning mellan icke
och inte (men han var sannolikt f�re sin tid i det avseendet).
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TABELL 24. Inte och dess synonymer i RG och P65
RG P65

inte 36 8895
icke 6036 337
ej 2066 281

4.1.6. Konnektiver

4.1.6.1. Allts� och dess synonymer

De tre konnektiverna allts�, s�lunda och s�ledes har alla underg�tt en
grammatikaliseringsprocess fr�n 1500-talet och fram�t. Deras ur-
sprungliga betydelse var Õp� det s�ttetÕ, men som redan n�mnts ut-
vecklar de ocks� tidigt en konnektiv betydelse Õf�ljaktligenÕ (Lehti-
Eklund 1990). �tminstone till en bit in p� 1800-talet lever b�da
betydelserna sida vid sida, och de ursprungliga betydelserna �r med i
Dalins ordbok. Numera �r de huvudsakligen eller enbart konnektiver
liksom f�ljaktligen. En av dem, allts�, har senare ocks� utvecklats till
en textmark�r, med bl.a. anv�ndning som inledare av yttranden eller
som p�h�ng (jfr nedan).

F�rdelningen mellan dessa fyra konnektiver samt det �ldre ergo och
ett par mer marginella adverb framg�r av tabell 25 (reservation f�r
fall av den �ldre betydelsen i RG).

TABELL 25. Allts� och dess synonymer i RG och P65
RG P65

allts� 27* 578
s�lunda 19* 133
ergo 3 0
s�ledes 261* 86
f�ljaktligen 11 47
f�ljdenligt 0 0
f�ljdriktigt 0 6
*I vissa fall troligen med betydelsen Õp� det s�ttetÕ.

Vi ser att allts� och dess synonymer, med undantag f�r ergo och
s�ledes, tycks anv�ndas mycket sparsammare i RG-materialet �n i P65-
materialet. Framf�r allt visar allts� och i viss m�n s�lunda en kraftig
�kning (mycket f� allts� i P65 �r rena textmark�rer). Det gammaldags
ergo f�rekommer som v�ntat knappast i moderna texter.
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4.1.6.2. Emellertid och dess synonymer

F�rdelningen mellan emellertid och dess synonymer i RG-materialet
och P65-materialet framg�r av tabell 26 (med reservation f�r ev.
betydelsevariation).

TABELL 26. Emellertid och dess synonymer i RG och P65
RG P65

emellertid 155* 644
dock 518 791
�nd� >100 >200
�ndock 118 3
likafullt 4 9
likv�l 536 41
likvisst 1 0
*I n�gra fall med betydelsen Õunder tidenÕ.

H�r har sannolikt emellertid vunnit terr�ng, medan likv�l och i synner-
het �ndock tycks ha blivit mer s�llsynta. Det marginella och nu obruk-
liga likvisst var s�llsynt redan p� Dalins tid.

4.1.6.3. Ocks� och dess synonymer

Frekvensutvecklingen f�r ocks� och dess synonymer har grundligt
unders�kts av Engdahl (1962:145ff). Av mina material kan man,
liksom av Engdahls, utl�sa en viss frammarsch av ocks� i f�rh�llande
till �ven (se tabell 27). Den m�ste delvis h�nga samman med att det �r
l�ttare att variera positionen f�r ocks�; jfr Ocks�/�ven Pelle kom och
Pelle kom ocks� (men og�rna Pelle kom �ven). Den tydligaste f�r�nd-
ringen i gruppen �r annars att ock numera spelar en mycket under-
ordnad roll i skriftspr�k.

TABELL 27. Ocks� och dess synonymer i RG och P65
RG P65

ocks� 746 2856
�ven 773 1396
�venledes 2 1
�vens� 1 0
likaledes 15 12
likas� 10 60
j�mv�l 1 1
ock 178 5
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4.1.6.4. Adverbet s�

Adverbet s� har troligen blivit vanligare som resumtiv partikel sedan
1800-talet och anv�nds numera ofta inte bara efter bisatsfundament Ð
vilket verkar ha uppmuntrats av spr�kv�rden sedan 1700-talet Ð utan
�ven efter korta adverbiella fundament: I morgon s� ska jag �ka till
Stockholm. (Jfr Ekerot 1988:35ff.)

Ett snarlikt s� tycks ha b�rjat skjutas in s�rskilt efter relativerande
gradadverb i b�rjan av 1900-talet. Wellander (1923:47) n�mner detta
som en modefluga: Ó[...] en ungdom med sj�lvaktning [s�ger] ej g�rna
ganska eller [...] r�tt; det m�ste heta nog s�, r�tt s�, ganska s� och
t.o.m. rasande s�Ó.

4.1.7. �vriga adverb

4.1.7.1. Nog som satsadverbialbildande partikel

Bland de allra viktigaste f�r�ndringarna i det svenska formordsystemet
under 1800- och 1900-talet �r uppkomsten av en partikel, i sj�lva
verket i det n�rmaste ett suffix, som l�tt omvandlar m�nga adjektiv till
satsadverbial. Partikeln �r nog och typen kan illustreras med satsen
Klokt nog stannade han hemma. Frasen klokt nog utg�r en kommentar
till det �vriga inneh�llet i satsen, och satsen kan parafraseras han
stannade hemma, vilket var klokt. Ordbildningss�ttet fungerar �tmin-
stone vid de flesta adjektiv som prim�rt uttrycker en v�rdering (men
inte t.ex. vid adjektiv som snabbt och l�ngsamt: *han sprang snabbt
nog p� 10,5 trots att ÓparafrasenÓ finns: han sprang p� 10,5, vilket var
snabbt). Det finns �ven i danskan (f�rsta bel�gg ca 1860), men att
d�ma av artikeln nok i ODS anv�nds det d�r n�got mer restriktivt �n i
svenskan.

Av allt att d�ma har detta konstruktionss�tt uppkommit i b�rjan av
1800-talet. SAOB:s f�rsta bel�gg �r fr�n 1836, dock med framf�rst�llt
nog; allts� av typen han reste, nog klokt, till Stockholm. Man kan ana
att partikeln nog har gjort det l�ttare att uppfatta inskottet som en sats-
f�rkortning (jfr han reste, klokt, till Stockholm, som verkar under-
ligt). SAOB:s f�rsta bel�gg p� efterst�llt nog i samma anv�ndning �r
fr�n 1839 och upphovsman �r Almqvist.

En indikation p� att SAOB:s datering �r ganska bra �r att RG-
materialet bara inneh�ller enstaka exempel p� konstruktionstypen. De
f� exempel fr�n f�re 1850 som finns tycks alla vara producerade av
Almqvist. Ett av exemplen �r Han blev, billigt (= rimligt) nog, f�r-
skr�ckt f�r de ystra h�starne. Hos Strindberg �r konstruktionen redan
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vanligare och f�rekommer t.ex. tillsammans med adjektiv som
d�raktigt, of�rsiktigt och lustigt.

M�jligen kan man s�ga att nog-konstruktionen kompletterar och i
viss m�n ers�tter ett par �ldre metoder att bilda satsadverb, n�mligen
med suffixen -en och -vis. Motsvarigheter till det moderna besynner-
ligt nog i Dalin �r exempelvis de konventionella avledningarna besyn-
nerligen och besynnerligtvis. Detta s�tt att bilda satsadverb fungerade
dock troligen bara vid modala adjektiv, inte vid adjektiv som klok, och
det �r nu knappast brukligt alls. �tminstone vid adjektiv som klok,
f�rst�ndig och hygglig (adjektiv som uttrycker ett v�rderande omd�me
om en person) har den nya nog-konstruktionen d�rmed fyllt en lucka.
Man kan ocks� s�ga, att �verg�ngar av typen besynnerligtvis > besyn-
nerligt nog utg�r exempel p� analytiseringstendenserna i den moderna
svenskan.

En motsvarighet till nog-konstruktionen finns i engelskan men med
optionellt enough; besynnerligt nog motsvaras allts� av strangely
enough eller bara strangely (f�ljt och utom i meningsb�rjan f�reg�nget
av kommatecken). Att d�ma av OED (art. enough) kan konstruktionen
vara n�got �ldre i engelskan �n i svenskan (ett n�got os�kert bel�gg
fr�n 1780-talet finns). I tyskan finns ingen motsvarighet (besynnerligt
nog motsvaras av merkw�rdigerweise). Eftersom anv�ndningen av
nog/enough i denna funktion inte verkar s�rskilt naturlig eller sj�lv-
klar, f�refaller det inte helt ot�nkbart att den svenska konstruktions-
typen kan vara p�verkad av den engelska. (Svenska �vers�ttningar av
exempelvis Walter Scotts verk fanns sedan 1820-talet och var troligen
r�tt spridda.) Alternativt kan den ha kommit fr�n engelskan till
danskan och d�rifr�n till svenskan.

4.1.7.2. Adverbet faktiskt och dess utveckling till pragmatisk mark�r

Ett viktigt nytillskott under perioden till det svenska adverbbest�ndet
�r ocks� adverbet faktiskt. Ursprungligen �r det en ren t-avledning till
adjektivet faktisk Õverklig, verkligen f�rekommandeÕ. I den betydelsen
�r det belagt redan 1847. Efter n�gra decennier utvecklas de i dag
dominerande pragmatiska betydelserna, som �r sv�rbeskrivna men som
n�rmast inneb�r att talaren antingen understryker att lyssnaren b�r
f�rst� honom (Jag har faktiskt inte tid!), eller framh�ver att det han
s�ger �r anm�rkningsv�rt eller f�rv�nande: T�nk, han har faktiskt
varit i Antarktis. SAOB:s f�rsta bel�gg p� den pragmatiska anv�nd-
ningen �r fr�n 1899 (Strindberg), men troligen �r den �ldre (m�nga
m�jliga, om �n inte helt s�kra, �ldre exempel finns i Strindbergs-
materialet). I SAOB finner man ocks� ett ytterst intressant spr�kprov
fr�n 1906 som tyder p� att faktiskt kan ha b�rjat uppfattas som ett
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modeord vid sekelskiftet: ÓF�r n�gon tid var allting mellan himmel
och jord ÕfaktisktÕ. I st�llet f�r att s�ga ett enkelt Õjod�Õ [...] sade man
[...] ÕfaktisktÕ och s�g best�md och energisk ut.Ó Av spr�kprovet att
d�ma �r det dock h�r snarare fr�ga om den �ldre betydelsen Õ(ja,)
verkligenÕ �n om den yngre, pragmatiska betydelsen.

En viss parallell till utvecklingen av den pragmatiska betydelsen hos
faktiskt kan man se hos adverbet verkligen. I b�da fallen anger adver-
ben, tolkade bokstavligt, bara att talaren f�rs�krar att det han s�ger �r
sant, dvs. de �r tomma p� information. Enligt principen om maximal
information s�ker lyssnaren d� n�gon anledning till att talaren anv�n-
der adverben snarare �n att anta att de �r rena platsh�llare. Den f�r-
klaring till att talaren besv�rar sig om att f�rs�kra att yttrandet sant
som ligger n�rmast till hands �r detta p� n�got s�tt �r ov�ntat (jfr
Antarktisexemplet). Om denna f�rklaring inte h�ller, �terst�r den rent
emfatiska tolkningen.

4.1.7.3. Bara och dess synonymer

Tabell 28 visar styrkef�rh�llandet i RG och P65 mellan synonymerna
med betydelsen ÕbaraÕ.

TABELL 28. Bara och dess synonymer i RG och P65
RG P65

bara Å220 1365
blott Å710 118
endast 310 586
enbart 0 176
idel 7 17
uteslutande 8 46
enkom 5 1
allenast 71 3

Den viktigaste f�r�ndringen, som redan p�visats av Engdahl (1962:
145ff), �r att bara har �vertagit blott:s (och senare endast:s) roll som
den ledande bland synonymerna i gruppen. Som framg�r av Dalins
ordbok uppfattades bara som vardagligt vid mitten av 1800-talet, och
bara-gruppen f�ljer s�lunda samma m�nster som inte- och ocks�-
grupperna. En viktig ny synonym till bara, enbart, har m�jligen
uppst�tt under perioden (SAOB 1876; jfr dock Wijk-Andersson 1991:
71 som p�visar ett m�jligt 1700-talsbel�gg). Kanske har enbart dock
mer begr�nsad anv�ndning �n bara: man s�ger nog inte g�rna Det kom
enbart 50 �sk�dare till matchen. Adverbet allenast var ganska frekvent
�nnu p� Dalins tid men �r nu mycket s�llsynt.
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4.1.7.4. Relativa och interrogativa adverb med f�rleden var-

De flesta relativa/interrogativa adverb �r en sorts sammans�ttningar
med f�rleden var- och en preposition som efterled, t.ex. varav,
varmed och varp�.  M�nga av dessa �r fullt brukliga i modern svenska,
men i �tskilliga fall �r de mindre frekventa i P65-materialet �n i RG-
materialet (se tabell 29). D�rtill kommer att inte s� f� relativa/
interrogativa var-adverb mer eller mindre har f�rsvunnit ur det
svenska ordf�rr�det (t.ex. varest, varf�rutan, varinom; se appendixet
f�r fler exempel).

TABELL 29. N�gra relativa/interrogativa adverb med f�rleden var- i 
RG och P65

RG P65
varav 32 61
var(ut)i 102 22
varmed 56 20
varom 60 3
varunder 15 1

Den f�r�ndring som kan utl�sas ur tabellen Ð utom vid adverbet varav
Ð �r i linje med analytiseringstendenserna i den moderna svenskan:
hellre verktyget som han lagade cykeln med �n verktyget varmed
han lagade cykeln, och hellre vad lagade han cykeln med �n varmed
lagade han cykeln. Som v�ntat �r frekvenserna f�r dessa adverb �nnu
l�gre, relativt sett, i det moderna romanmaterialet �n i P65-materialet.

Till�ggas kan, att den relativa anv�ndningen av var-adverben �r helt
dominerande i modern svenska. Av de 61 bel�ggen i P65 p� varav �r
60 relativa, och av de 20 bel�ggen p� varmed �r inte n�got inter-
rogativt. I RG-materialet �r f�rdelningen j�mnare; t.ex. �r 8 av de 32
bel�ggen p� varav interrogativa.

4.1.7.5. Sammansatta adverb med d�r- och h�r- som f�rled

En stor m�ngd adverb, fler i Dalin �n i NEO, �r bildade som en sorts
sammans�ttningar med n�gon av f�rlederna d�r- eller h�r-: d�rav,
d�rp�, d�runder, h�rav etc. Trots att m�nga av dem har rums- eller
tidsbetydelse har jag f�redragit att behandla dem som en grupp utifr�n
morfologiska kriterier. Tillsammans med utveckligen av de relativa/
interrogativa adverben utg�r deras utveckling ett av de tydligaste
exemplen p� analytiseringen av den moderna svenskan.

Adverben i denna morfologiska grupp �r f�r det f�rsta ÐÊsom
textord Ð i allm�nhet mer s�llsynta i modern svenska �n i �ldre. Se
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tabell 30; data fr�n RN-korpusen f�rst�rker som v�ntat den tendens
som kan utl�sas ur tabellen.

TABELL 30. Adverb med d�r- och h�r- som f�rled i RG och P65
RG P65

d�rav 145 61
d�r(ut)i 101 27
d�rom 60 27
h�rav 43 15
h�r(ut)i 24 4
h�rom 52 11

Det finns dock undantag: vissa starkt lexikaliserade adverb med d�r-
som f�rled, t.ex. d�remot och d�rmed, kan t.o.m. vara vanligare i
modern svenska �n i �ldre.

F�r det andra har en mycket st�rre andel av RG-bel�ggen �n av
P65-bel�ggen en konkret, rumslig betydelse (d�ri = Õi denÕ etc.). Den
tendensen kan illustreras med adverbet d�rp�, som i nutida svenska i
f�rsta hand anv�nds i betydelsen ÕsedanÕ och endast marginellt i en
abstrakt Õp� detÕ-betydelse, t.ex. D�rp� svarade han inget. I 1800-
talssvenskan var den abstrakta eller konkreta Õp� detÕ-betydelsen
mycket vanligare, som framg�r av tabell 31.

TABELL 31. Adverbet d�rp� med tids- och Õp� detÕ-betydelse i RG 
och P65

RG P65
d�rp� (tot.) 154 40
med tidsbet. 73 35
med Õp� detÕ-bet. 81 5

4.1.7.6. N�gra adverb med anv�ndning som mark�rer i (skriven) text

I moderna svenska texter markeras ofta explicit att en ny avdelning
b�rjar. Det g�rs g�rna med adverb som inledningsvis, avslutningsvis
och sammanfattningsvis. Av dessa �r de b�da senare relativt nya (1919
resp. 1891), medan inledningsvis �r n�got �ldre (1815, men ej i Dalin
och RG, P65:10). M�jligen kan man v�ga den f�rsiktiga hypotesen att
moderna f�rfattare har ett st�rre behov att strukturera sina texter �n
�ldre.
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4.1.7.7. Adverben formligen och bokstavligen

Funktionen hos adverben formligen (f�rsta bel�gg 1861) och bokstav-
ligen (1790) �r formellt att f�rs�kra att ett f�ljande ord eller uttryck
�r riktigt anv�nt, s�rskilt n�r detta skulle kunna ifr�gas�ttas: han
bokstavligen sov under hela f�rel�sningen. B�da dessa adverb har
emellertid, som Ljunggren (1936) utreder, underg�tt en sorts bety-
delsef�rsvagning och anv�nds ofta ÓoegentligtÓ: om man s�ger om en
l�pare att han bokstavligen fl�g fram, s� menar man ungef�r att han
n�stan fl�g fram. Betydelsef�rsvagningen har troligen inletts redan p�
1800-talet (f�r bokstavligen ger Ljunggren ett exempel fr�n 1889) f�r
b�da adverben.

4.1.7.8. Adverb i (sekund�r) anv�ndning som svarsord och turinledare

De mest grundl�ggande svarsorden r�knas traditionellt som interjek-
tioner. Det f�rekommer ocks� en sekund�r, ofta emfatisk, anv�ndning
av adverb som svarsord, mer eller mindre ekvivalenta med ja eller nej.
Tidigare har n�mnts aldrig och s�llan (Õnej, absolut inteÕ). �ven
svarsordet ja kan varieras med adverb, i detta fall just och framf�r allt
precis. Det �r troligen fr�ga om relativt moderna anv�ndningar av
adverben (de tas inte upp av SAOB).

�tminstone en viktig turinledare har mer eller mindre f�rsvunnit
under perioden, och en har tillkommit. Att b�rja en replik med Gott �r
r�tt vanligt i de �ldre romanerna och f�rekommer �nnu i sk�nlitter�ra
texter av Strindberg. Att Gott var en �kta turinledare, vars betydelse
bara hade svagt samband med betydelsen av adjektivet god, framg�r
bl.a. av Dalins betydelsebeskrivning.

En turinledare som i varje fall f�r kraftigt �kad betydelse under
1900-talet �r allts�. Lehti-Eklund (1990:160ff) p�visar embryon till
denna pragmatiska anv�ndning fr�n 1800-talet, dock vanligen med
fortfarande antydd konsekutiv betydelse.

4.1.7.9. En grupp franska och latinska adverbl�n

En m�ngd flerordsadverb som egentligen �r franska eller latinska
fraser etableras i mitten och slutet av 1800-talet, t.ex. en famille, en
garde, in absurdum, in memoriam och in natura. De faller egentligen
utanf�r unders�kningen eftersom de inte kan betecknas som gramma-
tiska adverb, men de har �nd� visst intresse som exempel p� sena
latinska och franska l�n och f�rtecknas med �rtal f�r f�rsta bel�gg i
appendixet.
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4.2. Subjunktioner och konjunktioner

4.2.1. Subjunktioner

H�r behandlas, pga. homografiproblemen, huvudsakligen tre av de
fyra centralaste grupperna av subjunktioner, n�mligen kausala, kondi-
tionala och koncessiva subjunktioner. F�r den fj�rde huvudgruppen, de
temporala subjunktionerna, n�jer jag mig med en f�rmodan, att n�r
har �kat i betydelse och att d� har minskat.

Vi b�rjar med de kausala subjunktionerna (se tabell 32).

TABELL 32. Kausala subjunktioner i RG och P65
RG P65

emedan 191 12
eftersom 21 359
d� <100 <100
efter Å20 0
en�r 9 3
alldenstund 1 2
d�rf�r att Å70 Å270
som >10 f�
s�som f� 0

Den viktigaste kausala subjunktionen i RG-materialet, emedan, spelar i
nusvenskan en relativt undanskymd roll. Omv�nt har en subjunktion av
andrarangsbetydelse i RG-materialet, eftersom, ryckt upp som den
klart viktigaste i P65-materialet. Och det �r ingen tvekan om att efter-
som �r den kausala subjunktionen par pr�f�rence i nutidssvenskan; ten-
densen �r snarast �nnu tydligare i andra moderna material. Vid sidan
av emedan och eftersom spelar d�rf�r att en viktig roll i RG-materialet
resp. P65-materialet.

Flera �ldre kausala subjunktioner �r s�llsynta eller obrukliga i
modern svenska. Det �r dock att m�rka, att b�de en�r och alldenstund
var s�llsynta redan i 1800-talssvenskan. Som kan fortfarande anv�ndas
n�gon g�ng ÐÊdet �r relativt s�llsynt i RG-materialet men vanligare
hos Strindberg Ð, medan s�som helt fallit ur bruk (det anv�ndes inte s�
s�llan av Almqvist).

En �ldre kausal subjunktion med den modifierade betydelsen
Õs�rskilt eftersomÕ var helst: Den f�rekom i viss utstr�ckning i RG-
materialet och hos Strindberg och m�jligen en bit in p� 1900-talet,
t.ex. Den l�g �ppen, och han kunde icke hindra sina �gon fr�n att falla
p� n�gra papper d�ruti, helst han icke p� ett b�ttre s�tt kunde erfara
vem den tillh�rde (Almqvist). Numera �r den helt obruklig.

Varf�r byts den ledande subjunktionen i gruppen ut mot en annan
subjunktion? Man kan notera, att eftersom ursprungligen s�rskrevs och
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att efter som d� kunde uppfattas som en variantform av efter Ð som
kunde uppfattas som optionellt h�r liksom i m�nga andra kontexter.
Den kausala subjunktionen efter betecknas av Dalin som vardaglig. Det
�r d�rf�r troligt att �ven eftersom  uppfattades som en ledigare
subjunktion �n emedan. Utbytet av emedan mot eftersom skulle d� vara
ett led i skriftsspr�kets n�rmande till talspr�ket, ungef�r som utbytet av
icke mot inte. En bidragande orsak kan ocks� ha varit att emedan i
snabbt tal kunde f�rv�xlas med den temporala subjunktionen medan.

Ocks� i gruppen av konditionala subjunktioner har vissa f�r�ndring-
ar intr�ffat (se tabell 33 d�r bara, blott och endast  dock inte tas upp).

TABELL 33. Konditionala subjunktioner i RG och P65
RG P65

om >300 >500
s�vida 35 16
f�rs�vida 0 0
f�rs�vitt 0 0
s�framt 1 1
ifall 50 25
d�rest 27 5

I b�de RG-materialet och P65-materialet kan vi notera en f�rkrossande
dominans f�r om. Ett par av de mer marginella synonymerna, s�rskilt
d�rest, har blivit s�llsyntare, medan det vardagliga ifall mot f�rmodan
inte blivit vanligare.

F�rdelningen inom gruppen koncessiva subjunktioner framg�r av
tabell 34.

TABELL 34. Koncessiva subjunktioner i RG och P65
RG P65

ehuru 301 27
ehuruv�l 3 0
oaktat Å35 0
�nsk�nt 0 0
fast Å100 Å80
fast�n 25 31
trots att 0 Å160
om ocks� Å8 Å15
om �n Å10 Å30
�ven om Å10 Å350

Den viktigaste �ldre koncessiva subjunktionen, ehuru, har fallit tillbaka
kraftigt och ersatts av framf�r allt trots att och �ven om. (Helt
utbytbara �r dessa subjunktioner givetvis inte; endast �ven om kan
anv�ndas i hypotetiska kontexter, t.ex. �ven om (*ehuru/*trots att) det
regnar i morgon, blir utflykten av.) Helt obrukliga �r numera ehuru-
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v�l och �nsk�nt, och �ven oaktat har tappat mark �ven om tabellen
kanske ljuger i n�gon m�n.

Tillbakag�ngen f�r ehuru kan h�nga samman med att det l�tt associ-
erades med huru, som ju uppfattades som alltmer f�r�ldrat under
1900-talet.

4.2.2. Konjunktioner

Den viktigaste f�r�ndringen bland konjunktionerna g�ller f�rmodligen
f�rdelningen mellan de b�da explanativa konjunktionerna f�r och ty
(se tabell 35).

TABELL 35. Explanativa konjunktioner i RG och P65
RG P65

ty 1046 196
f�r enstaka 142

Medan ty �r helt dominerande i RG-materialet, �r f�r n�stan i paritet
med ty i P65-materialet. I RN-materialet �r f�r troligen vanligast. Det
finns exempel p� anv�ndning av f�r i RG-materialet, men de �r mycket
f�, och Dalin ger upplysningen att detta bruk av f�r tillh�r vardaglig
stil. �ven i detta fall har allts� den synonym som st�r talspr�ket n�r-
mast vunnit mycket terr�ng i skriftspr�ket.

Man kan ocks� notera, att explanativa konjunktioner som grupp
anv�nds flitigare i det �ldre materialet. Delvis kompenseras detta av en
viss �vervikt f�r kausala subjunktioner i det yngre materialet (se tabell
32 ovan). F�rklaringen till att b�de f�r och ty i viss m�n tycks
undvikas i det yngre materialet skulle kunna vara att en del skribenter
f�redrar en subjunktion d�rf�r att ingen av de b�da konjunktionerna
har r�tt stilniv�: f�r kan Ð �tminstone f�r m�nga skribenter 1965 ÐÊha
uppfattats som v�l ledigt och ty som v�l formellt.

Ett nytillskott till gruppen ska till sist n�mnas, den f�rtydligande
konjunktionen respektive (1866). Det �r fr�ga om en sorts grammati-
kalisering av ett adjektiv som har funnits i svenskan sedan 1600-talet.

4.3. Prepositioner

Trots att vi i stort sett bortser fr�n sammansatta prepositioner, kan vi
konstatera att det svenska best�ndet av prepositioner har f�tt n�gra
tillskott under perioden, dels genom l�n, dels genom grammatika-
lisering. Den viktigaste har faktiskt l�nats in (jfr inledningen), ytterst
fr�n latinet men troligen mer direkt fr�n n�got av de stora europeiska
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spr�ken: via (1889). Redan Strindberg g�r flitigt bruk av den nya
prepositionen. Ett annat nytillskott �r visavi som b�r ha l�nats in direkt
fr�n franskan. Det �r dock belagt redan 1788 men inte upptaget i
Dalin. Vidare har prepositionen aprop� uppst�tt genom grammatika-
lisering av motsvarande adverb (i Dalin anges det bara som adverb).

N�gra nya prepositioner har uppst�tt genom grammatikalisering av
participformer av verb: f�rutsatt (1825), givet (1950; Josephson
1985). Fler exempel ges i appendixet. En modern preposition har
uppkommit genom grammatikalisering av ett substantiv: typ (1970-
talet, Ohlander 1983). Ytterligare en, enligt, har uppst�tt genom
grammatikalisering av ett adjektiv, enlig (urspr. Õ�verensst�mmande
(med)Õ). Grammatikaliseringsprocessen har huvudsakligen �gt rum p�
1800-talet, troligen enligt f�ljande schema: hans agerande var enligt
med best�mmelserna > hans agerande var enligt (tryckstarkt, transitivt
adj.) best�mmelserna > hans agerande var enligt (trycksvagt, prep.)
best�mmelserna. Sedan slutet av 1700-talet �r enlig ocks� ett pro-
duktivt ordbildningselement som �tminstone fr�n b�rjan av 1900-talet
snarast f�r uppfattas som ett suffix (jfr Malmgren, under tryckning).

En preposition, �, anv�nds numera endast i uttrycket � ena sidan Ð �
andra sidan. �nnu i RG-materialet kan man hitta exempel p� konkret
anv�ndning (Õp�Õ) av �, men s�rskilt m�nga �r de inte. �veranv�ndning
av � har l�nge varit ett av de p�litligaste s�tten att parodiera kansli-
spr�k, t.ex. i Gr�nk�pings veckoblad.

� andra sidan har �:s synonym p� troligen f�tt �kad anv�ndning som
valenspreposition (lyssna till > lyssna p�, ett f�rslag p� ngt, skicka p�
sm�ret m.m.; jfr Chrystal & Ekvall 1992).
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5. Sammanfattande diskussion

Unders�kningen har omfattat ca 400 ord ur de slutna ordklasserna,
eller formord, av vilka det stora flertalet kan betecknas som gram-
matiska adverb. Pronomen, verbpartiklar och interjektioner har inte
behandlats. I st�rre ordb�cker, t.ex. NEO och Dalin, f�rtecknas kanske
1Ê000 ord av detta slag. Inte ens p� ett ytligt plan kan unders�kningen
d�rf�r g�ra anspr�k p� fullst�ndighet. D�remot hoppas jag �tminstone
ha ber�rt n�stan alla viktiga grupper av formord d�r st�rre f�r�nd-
ringar har intr�ffat under perioden 1800Ð2000. H�r g�r jag ett f�rs�k
att summera resultaten. Jag begr�nsar mig till de viktigaste f�r�ndring-
arna och till n�gorlunda h�gfrekventa ord.

Allm�nt kan konstateras, att den unders�kta klassen av formord har
genomg�tt stora f�r�ndringar under perioden. M�nga tiotal, kanske
n�got hundratal, viktiga och h�gfrekventa ord har tillkommit, och
m�nga har f�rsvunnit. Principiellt kan man v�nta sig tre s�tt att skapa
nya medlemmar av det svenska formordssystemet: genom l�n, genom
inhemsk ordbildning och genom grammatikalisering (som kan betrak-
tas som en sorts Ól�nÓ fr�n de �ppna ordklasserna). Ibland kan man tala
om en sorts kombination av ordbildning och (oftast svag) grammatika-
lisering, t.ex. vid t-avledning av adjektiv till grad- eller tidsadverb
(exv. omedelbart).

Som v�ntat finner vi ytterst f� exempel p� nytillskott genom inl�ning
under perioden 1800Ð2000. De enda riktigt tydliga och viktiga exemp-
len tycks vara prepositionen via och satsadverbet definitivt, som �r ett
anglosaxiskt betydelsel�n. D�remot har sj�lvfallet �tskilliga av form-
orden l�nats in f�re unders�kningsperiodens b�rjan och sedan genom-
g�tt en betydelseutveckling. Ett exempel �r satsadverbet eventuellt. Det
�r ocks� troligt, att vissa fall av (skenbart inhemsk) ordbildning och
grammatikalisering har utl�ndska Ð fr�mst tyska och engelska Ð
f�rebilder. Det senare �r dock en alltf�r komplicerad fr�ga att g� in p�
h�r.

Inhemsk ordbildning, fr�mst avledning, spelar en viktig roll f�r
f�rnyelsen av formordsystemet. N�gra tendenser till �kad resp. min-
skad produktivitet hos vissa suffix kan m�jligen urskiljas. En of�r-
�nderligt central roll i det svenska ordbildningssystemet spelar givetvis
suffixet -t. D�remot har det i viss m�n konkurrerande suffixet -en
troligen minskat i betydelse (f� nya adverb under 1900-talet, en del
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�ldre adverb p� -en uppfattas som f�r�ldrade, t.ex. o�ndligen). Ett par
n�got mindre centrala suffix, -ledes och -vis, har troligen �kat i bety-
delse under perioden.

Ocks� sammans�ttning har spelat en viss roll. M�nga s�rskrivningar
i Dalin, t.ex. f�r visso, f�rekommer inte l�ngre (>f�rvisso). Ocks�
senare s�rskrivningar har lexikaliserats till en sorts sammans�ttningar,
t.ex. med samma > medsamma, s� klart > s�klart). En stor roll spelar
sammans�ttning troligen inom prepositionssystemet, men detta faller
utanf�r unders�kningens syfte.

Utomordentligt central f�r f�rnyelsen av formordssystemet �r
grammatikaliseringen. Vi har sett m�nga exempel b�de p� svag
(fortfarande: pres.part./adj.>tidsadverb), starkare (tydligen: (adj.>)
s�ttsadverb>satsadverb) och mycket stark grammatikalisering (enligt:
adj.>prep.>suffix). Vi har ocks� sett exempel p� �kad eller fort-
skridande grammatikalisering inom formordsgruppen (nog: sats-
adverb>suffixliknande partikel, faktiskt: satsadverb>pragmatisk mar-
k�r). Av denna unders�kning att d�ma verkar det som om gramma-
tikalisering vanligen leder till divergens: den �ldre betydelsen kvarst�r
i allm�nhet. Det g�ller t.ex. betr�ffande n�stan alla gradadverben (t.ex.
oerh�rt), de flesta satsadverben (t.ex. faktiskt och knappast) och n�stan
alla prepositionerna (t.ex. typ). Men undantag finns: tydligen kan inte
l�ngre anv�ndas som s�ttsadverb och enlig(t) inte som adjektiv. I vissa
fall kan det vara tveksamt om man ska anse att den �ldre anv�ndningen
kvarst�r. Visserligen kan sj�lvfallet presensparticipet fortfarande
alltj�mt anv�ndas, men sambandet med tidsadverbet uppfattas knappast
av spr�kbrukarna. Och att f�rst�s knappast �r ett fall av divergens
framg�r av uttalsskillnaden mellan presensparticipet och satsadverbet.

Vi har ocks� sett m�nga exempel p� utbyte av den viktigaste repre-
sentanten i en grupp. Den vanligaste f�rklaringen �r skriftspr�kets
n�rmande till talspr�ket Ð ett ord med l�gre stilniv� ers�tter en
synonym med h�gre stilniv� som det dominerande ordet i gruppen. I
n�gra fall finns det stilangivelser i Dalin som bekr�ftar detta. Det
tydligaste exemplet �r icke>inte; andra exempel �r blott>bara,
emedan>eftersom och merendels>mestadels.

Ordd�d eller kraftigt minskad ordfrekvens, som unders�kningen
tillhandah�ller m�nga exempel p�, kan ibland f�rklaras av den fort-
g�ende analytiseringen av svenskan. Tydligast �r detta vid sammansatta
adverb med d�r-, h�r- och s�rskilt var- som f�rled (t.ex. varinom
(d�tt), varmed (>som [...] med, vad [...] med).

Till sist sammanfattas de viktigaste f�r�ndringarna i de enskilda
grupperna i tabellform (se tabell 36). P� ett par undantag n�r mot-
svaras nedanst�ende grupper (GENAST etc.) av formorden i tabell 1Ð
35 ovan. I dessa tabeller har det �versta ordet valts ut som repre-
sentant. Endast mycket tydliga f�r�ndringar noteras h�r: nytt/d�tt
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viktigt (Åh�gfrekvent) ord eller mycket kraftig (och helt s�kerst�lld)
frekvens�kning eller frekvensminskning. N�r det g�ller d�da 1800-
talsord har jag dock haft n�got l�gre krav p� graden av viktighet. Ett
sk�l �r att de kan ha varit mer frekventa vid b�rjan av 1800-talet �n
under den period i mitten av 1800-talet som RG-materialet t�cker.

TABELL 36. De viktigaste f�r�ndringarna i de olika grupperna

Grupp Nytt ord/�kad frekvens D�tt ord/minskad frekvens
GENAST omedelbart, direkt
SNART [snarligen,] straxt
SM�NINGOM
ALLTID st�dse (?)
�NNU fortfarande
OFTA best�ndigt
IBLAND periodvis, tidvis
IGEN �nyo
MYCKET (bra) enormt ganska, r�tt
HELT totalt, fullst�ndigt
MYCKET (b�ttre) betydligt
GANSKA ganska, r�tt, relativt,

f�rh�llandevis
CIRKA cirka, runt
N�STAN bort�t fast
KANSKE eventuellt t�rh�nda
TROLIGEN antagligen, sannolikt likligen
S�KERT f�rvisso visserligen, visst, nog
ABSOLUT absolut, definitivt
NATURLIGTVIS f�rst�s, givetvis,

sj�lvfallet, sj�lvklart,
s�klart

begripligtvis

TYV�RR tyv�rr
LYCKLIGTVIS
INTE inte icke
ALLTS� allts�
EMELLERTID emellertid �ndock
OCKS� ock
BARA bara, enbart blott
EMEDAN eftersom efter, emedan
OM d�rest
EHURU trots att, �ven om ehuru
F�R f�r ty

Sj�lvfallet finns det en risk att man favoriserar det spr�kliga skede som
man sj�lv lever i.7 I medvetande om den risken kan man �nd�
m�jligen, med st�d av tabell 36 och resultaten i kap. 4, v�ga formulera
hypotesen att det svenska formordssystemet sedan 1800-talet har
tillf�rts fler viktiga ord �n det har f�rlorat. �tminstone sett med

7 F�r att avg�ra om ett formord var ÓcentraltÓ i mitten av 1800-talet har jag t.ex.
endast kunnat st�dja mig p� en relativt liten korpus, vilket naturligtvis �r en svaghet.
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moderna �gon �r det l�tt att p�visa viktiga nytillskott, men det �r
sv�rare att ge exempel p� verkligt centrala formord som f�rsvunnit. I
kolumnen med nytillskott finner man ord som enbart, fortfarande,
eventuellt, definitivt och ett flertal viktiga nya ord i var och en av
grupperna GANSKA och NATURLIGTVIS. I kolumnen f�r Óavtapp-
ningÓ �r de viktigaste orden �nyo, visserligen, visst, ganska och r�tt.
H�r �r det emellertid endast fr�ga om minskad anv�ndning i ett fall
(�nyo) och betydelsef�r�ndring i de �vriga fyra fallen. Om man
dessutom ser p� grupperna i detalj, finner man att det �r vanligare med
�kad �n med minskad differentiering.
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7 . Appendix: kommenterad lista �ver de
unders�kta formorden

H�r f�rtecknas i alfabetisk ordning samtliga formord som diskuterats i
det f�reg�ende, s�rskilt i kapitel 4. F�r�ndringar av de typer som tas
upp i kapitel 3 noteras under ÓKommentarerÓ. Vid m�nga ord saknas
dock kommentarer, vilket beror p� att ingen f�r�ndring noterats. Att
orden �nd� �r med beror i allm�nhet p� att de ing�r i en grupp d�r
andra intressanta f�r�ndringar intr�ffat. I h�gerspalten anges p� vilken
sida i rapporten orden behandlats. I n�gra fall f�rtecknas i listan ord
som inte diskuterats tidigare, och d� finns givetvis ingen sidh�nvisning.

Uppgifter om f�rekomst resp. icke-f�rekomst i Dalin ges vid m�nga
ord, s�rskilt vid ord med f�rsta bel�gg fr�n f�rra h�lften av 1800-
talet. Dessutom �terges i f�rekommande fall Dalins stil- och bruklig-
hetsuppgifter. Vid ord som �r belagda f�rsta g�ngen efter 1855 �r
s�dana uppgifter sj�lvfallet inte relevanta.

ORD OKL. KOMMENTAR Se s.
absolut adv. emfatisk anv. mer vidstr�ckt? 24,29f
aldrig adv. emfatisk anv. mer vidstr�ckt? 17
allaredan adv. minskad anv./s�llsynt 14
alldeles adv. 23
alldenstund subj. minskad anv./d�tt 42
allenast adv. minskad anv./d�tt 38
allenast subj. d�tt
allest�des adv. minskad anv. (n�stan endast frasbundet:

allest�des n�rvarande)
20

allra adv. 23
alltemellan�t adv. trol. minskad anv. 18
alltfort adv. (mer?) s�llsynt 17
alltid adv. 17
alltj�mt adv. trol. �kad anv. 17
allts� adv. Bet. Õp� det s�ttetÕ d�d 21,34,41
ang�ende prep. pres.part.>prep.
annorledes adv. minskad anv./d�tt 21
annorlunda adv. adv.>adj. (ej adj. i Dalin)
annorst�des adv. minskad anv.? 20
antagligen adv. nytt (1867) 27
antydningsvis adv. nytt (1844); ej i Dalin
approximativt adv. nytt 25
aprop� prep. adv. (Dalin)>prep. (1853) 45
arla adv. (mer) s�llsynt (Dalin: �ld.) 14
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ORD OKL. KOMMENTAR Se s.
avgjort adv. perf.part.>adv. 29f
avsev�rt adv. nytt (efter 1871) 23
avslutningsvis adv. nytt (1919) 40
bakl�nges adv. 20
bakom adj. prep.>adj. (metafor, ca

1950?)
bara adv. �kad anv. (Dalin: familj�rt) 38
bara subj. �kad anv. (Dalin: familj�rt)
begripligtvis adv. d�tt; i Dalin 30f
beklagligen adv. 33
beklagligtvis adv. 33
best�mt adv. trol. minskad anv. 29
best�ndigt
Õst�ndigtÕ

adv. minskad anv./s�llsynt 18f

besynnerligen adv. minskad anv./d�tt 37
besynnerligtvis adv. minskad anv./d�tt 37
betr�ffande prep. pres.part.>prep.
betydligt adv. b. st�rre; Dalin �v. b. stor, det senare

numera s�llsynt
23

bittida adv. minskad anv. 14
bitvis adv. nytt (1853)
blott adv. minskad anv. 38
blott subj. minskad anv.
bokstavligen adv. 41
bort�t Õn�stanÕ adv. �kad anv. (Dalin: ÕomkringÕ) 25f
brevledes adv. nytt (1919) 20
bums adv. Dalin: familj�rt 15
cirka adv. 1788 men ej i Dalin och s�llsynt i RG;

�kad anv.
25

comme-il-faut adv. nytt (1834)
de facto adv. nytt (1877)
definitivt adv. ny bet. ÕabsolutÕ (1953) 29f
delvis adv. adv.>adj. (1838); endast adv. i Dalin
dessb�ttre adv. 33
dessv�rre adv. Dalin: mindre brukl. 33
direkt adv. ny anv. som tidsadverb (trol. 1800-talet) 15
dit adv. 19
dith�n adv. 20
dittills adv. 13
dock adv. 35
d� adv. 13
d� subj. m�jligen minskad anv. 42
d�mera adv. 1671 men ej i Dalin; trol. aldrig vanligt,

nu n�stan d�tt
13

d�dan adv. minskad anv./d�tt 19
d�r adv. 19
d�rav adv. 39f
d�refter adv. 16
d�remot adv. 40
d�rest Õom, s�vidaÕ subj. minskad anv. 43
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ORD OKL. KOMMENTAR Se s.
d�rh�n adv. numera endast �verf�rt 20
d�rifr�n adv. 20
d�rmed adv. 40
d�rom adv. 40
d�rp� adv. 39f
d�rst�des adv. minskad anv./d�tt 20
d�runder adv. 39
d�r(ut)i adv. minskad anv. 40
efter ÕemedanÕ subj. d�tt (vardagligt enl. Dalin!) 42f
efterhand adv. 16
eftersom subj. �kad anv. 42f
ehuru subj. minskad anv. 43
ehuruv�l ÕehuruÕ subj. d�tt 43
ej adv. trol. minskad anv.; Dalin: mest i

skriftspr�k
33f

emedan subj. minskad anv. 42f
emellan�t adv. 18f
emellertid adv. bet. Õunder tidenÕ d�d 16,35
en face adv. nytt (1834); men nu s�llsynt
en famille adv. nytt (1881); men nu s�llsynt 41
en garde adv. nytt (1881); men nu s�llsynt 41
en gros adv. 1736 men ej i Dalin
en masse adv. nytt (1881)
en passant adv. 1641 men ny specialbetydelse som

schackterm (1868)
enbart adv. ev. nytt (SAOB: 1876) men m�jligen

belagt p� 1700-talet
38

endast adv. 38
enkom adv. 38
enligt prep. adj.>prep.>suffix (1800-

talet)
45

enormt adv. trol. nytt; �kad anv.; ej som adverb i
Dalin

22

en�r subj. minskad anv.; Dalin: kanslispr�kl. 42
ergo Õs�lundaÕ adv. d�tt; Dalin: mest sk�mtsamt 34
esomoftast adv. s�llsynt 18
eventuellt adv. nytt (1892); jfr dock Dalin: eventuell

Õberoende av framtida h�ndelserÕ
26f

faktiskt adv. nytt (1847): Õi verklighetenÕ;
emfatisk/pragmatisk anv. ca 1890; endast
adj. i Dalin

37f

fast Õn�stanÕ adv. d�tt; Dalin: f�r�ldr. 25f
fast subj. 43
fast�n subj. 43
fifty-fifty adv. nytt (1947)
flerst�des adv. m�jligen ngt minskad anv. 20
fordom adv. minskad anv. 14
fordomdags adv. d�tt 14
formligen adv. nytt (1861) 41
fortfarande adv. nytt (1846); pres.part.>adv. 17f
framdeles adv. trol. minskad anv. 16
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framgent adv. 16
framl�nges adv. nytt (1859); adv.>adj. 20
fram�t adj. adv.>adj., metafor (1950)
fullkomligt adv. 23
fullst�ndigt adv. �kad anv. 23
fullt adv. 23
f�ga adv. 24
f�ljaktligen adv. �kad anv. 34
f�ljdenligt adv. nytt (1823) 34
f�ljdriktigt adv. nytt (1840) 34
f�r konj. �kad anv.; jfr ty; Dalin: i dagligt tal 44
f�rhoppningsvis adv. nytt (efter 1930) 33
f�rh�llandevis adv. nytt (1843); ej i Dalin 24
f�rmodligen adv. 26
f�rresten adv. 1781 men ej i Dalin
f�rst�s adv. verb i pres.pass.>adv. (ca 1900) 30ff
f�rs�vida subj. 43
f�rs�vitt subj. 43
f�rutsatt prep. perf.part.>prep. (1825) 45
f�rvisso adv. �kad anv.; Dalin: s�llsynt 29
ganska adv. bet. ÕmycketÕ d�d; bet. Õt�mligenÕ ej i

Dalin
21f,24

genast adv. 15
givet prep. perf.part.>prep. (1950) 45
givetvis adv. nytt (1861) 30f
glimtvis adv. nytt (1875) 18f
gott adv. minskad anv. som

turinledare
41

gratis adv. adv.>adj. (ej adj. hos Dalin)
gudilov adv. minskad anv./d�tt 33
gudskelov adv. 33
helt adv. 23
helst Õs�rskilt
eftersomÕ

subj. d�tt 42

hinsides adv. nytt (1845)
hit adv. 19
hittilldags adv. 1662 men ej i Dalin 14
hittills adv. 13
hoppeligen adv. nytt (1957); sk�mts. 33
hur adv. �kad anv. 21
huru adv. minskad anv./d�tt 21
huruledes adv. minskad anv./d�tt 21
hurulunda adv. d�tt 21
hurusom adv. minskad anv.
h�dan adv. minskad anv. 19
h�n adv. ej i Dalin 20
h�r adv. 19
h�rav adv. 39f
h�rf�rleden adv. nytt (1895)
h�rifr�n adv. 19
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h�rin, h�rinom
m.fl. likn.

adv. minskad anv./d�da

h�rom adv. minskad anv. 40
h�romdagen adv. 1679 men ej i Dalin 14
h�romsistens adv. nytt (1847); i Dalin 14
h�rst�des adv. minskad anv. 20
h�r(ut)i adv. minskad anv. 40
h�geligen ÕmycketÕ adv. minskad anv. 21f
h�gst ÕmycketÕ adv. 21f
ibland adv. trol. �kad anv. 18f
icke adv. minskad anv.; Dalin: mest i skriftspr�k 33f
idel adv. 38
ideligen adv. 18
idkeligen ÕoftaÕ adv. d�tt 18
ifall subj. 43
igen adv. 19
immerfort ÕoftaÕ adv. d�tt 18f
in absurdum adv. nytt (1884) 41
in corpore adv. nytt (1884)
in extenso adv. nytt (1884)
in flagranti adv. minskad anv./d�tt
in manu adv. nytt (1884)
in medias res adv. nytt (1884)
in memoriam adv. nytt (1884) 41
in natura adv. 1688 men ej i Dalin 41
in pleno adv. nytt (1884)
in spe adv. nytt (1884)
inemot Õn�stanÕ adv. 26
ingenstans adv. �kad anv.; ej i Dalin 20
ingenst�des adv. minskad anv./d�tt 20
inledningsvis adv. nytt (1815); ej i Dalin 40
innan subj./

prep.
anv. som prep. tidvis ifr�gasatt av
spr�kv�rden, men finns hos Dalin

inne adv. adv.>adj. (metafor, 1964)
inte adv. �kad anv. 33f
ju adv. ev. �kad anv. 28
just ÕnyssÕ adv. ej i Dalin 14
j�mf�relsevis adv. 24
j�mt ÕalltidÕ adv. 17
j�mv�l adv. minskad anv. 35
kanh�nda adv. 26
kanske adv. h�nv. till kanh�nda i Dalin! 26
klart adv. 32
knappast
Õtroligen inteÕ

adv. ny anv. som satsadverb (1825); denna
 anv. ej i Dalin

28

lik(a)fullt adv. 35
likaledes adv. 35
likas� adv. 35
likligen ÕtroligenÕ adv. d�tt 27
likvisst Õlikv�lÕ adv. minskad anv./d�tt 35
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likv�l adv. trol. minskad anv. 35
lite(t) adv. 24
luftledes adv. nytt (1920) 20
lyckligtvis adv. 33
l�ngt ÕmycketÕ adv. 23
l�nge adv. 17
meddetsamma adv. nytt (1897) 15
medh�rs adv. nytt (1931) 20
medsamma adv. nytt (1889) 15
medsols adv. nytt (1851 men i Dalin) 20
medstr�ms adv. nytt (1834); ej i Dalin 20
medurs adv. nytt (1931) 20
merendels adv. minskad anv.; jfr mestadels 19
mestadels adv. �kad anv.; jfr merendels 19
minsann adv. minskad anv.? 29f
motsols adv. nytt (1801) 20
motstr�ms adv nytt (1882) 20
moturs adv. nytt (1945) 20
mycket adv. 22f
m�h�nda adv. 26
m�ng(en)st�des adv. minskad anv./d�tt 20
m�nne adv. minskad anv.?
m�kta adv. 21f
m�jligen adv. 26
m�jligtvis adv. 26
naturligtvis adv. �kad anv. 30f
nog adv. bet. ÕmycketÕ d�d; bet. ÕtroligenÕ kanske

ny; anv. som satsadverbialbildande
partikel ny (1836), ej i Dalin

27f,29,
   36f

nu adv. spec. konnotationer i reklamspr�k 13
numera adv. 13
nyligen adv. 14
nyss adv. 14
n�gonstans adv. �kad anv.; ej i Dalin 20
n�gonst�des adv. minskad anv./d�tt 20
n�gorlunda adv. adv.>adj. (ej i Dalin)
n�ppeligen adv. 28
n�ra Õn�stanÕ adv. 26
n�rap� adv. nytt (1840); ej i Dalin 25f
n�stan adv. 25f
n�stintill adv. nytt (1856) 26
oaktat prep. minskad anv.
oaktat subj. minskad anv. 43
oavbrutet adv. 18
oavl�tligt adv. 18
obestridligen adv. 29f
ob�nh�rligen adv. nytt (1898)
ock adv. minskad anv.; jfr ocks� 35
ocks� adv. trol. �kad anv.; jfr ock 35
oerh�rt adv. 22
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ofantligt adv. 22
ofta 18
of�rdr�jligen adv. 15
of�rt�vat adv. minskad anv. 15
olyckligtvis adv. 33
om Õs�vidaÕ 43
omedelbart adv. bet. ÕgenastÕ ny (1825) 15
omkring ÕcirkaÕ adv. �kad anv. 25
omsider adv. minskad anv. 16
omtrent ÕcirkaÕ adv. d�tt 25
otvivelaktigt adv. 29
oupph�rligt, -en adv. 18
oveders�gligen adv. 29f
o�ndligen adv. minskad anv./d�tt 21f
o�ndligt adv. 22
par avion adv. nytt (1940)
par excellence adv. nytt (1887)
partout adv. 1788 men ej i Dalin; vanl. hos Strindberg

men nu s�llsynt
periodvis adv. nytt (1860) 18f
precis adv. bet. ÕnyssÕ ny (1931); anv. som jakande

svarsord trol. ny
14,41

p� prep. �kad anv.? 45
redan adv. 14
relativt ÕganskaÕ adv. nytt (1904) 24
respektive konj. adj.>konj. (1866) 44
runt ÕcirkaÕ adv. ny bet. (1896) 25
r�tt adv. bet. ÕmycketÕ d�d; bet. Õt�mligenÕ ej i

Dalin
22,24

r�rande prep. pres.part.>prep. (i Dalin)
sammanfatt-
ningsvis

adv. nytt (1891) 40

sammast�des adv. minskad anv./d�tt
samtidigt adv. (svag) adversativ bet. ny? 16
sannerligen adv. kanske �kad anv.! 29f
sannolikt adv. 27
sedan adv. 16
sj�lvfallet adv. nytt (1945) 30f
sj�lvklart adv. nytt som satsadverb? 30f
sm�ningom adv. 16
snarligen ÕsnartÕ adv. d�tt 15f
snart adv. 15f
som subj. trol. minskad anv. i bet. ÕemedanÕ 42
somligst�des adv. d�tt 20
strax adv. 15f
straxt adv. minskad anv. 15f
stund(e)ligen adv. anv. nu begr�nsad till frasen dagligen och

stundligen
18

stundom adv. minskad anv. 18f
stundtals adv. 18
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st�dse adv. minskad anv. 17
st�ndigt adv. 18
sv�rligen adv. minskad anv.? 28
synnerligen, -t adv. 22
s� adv. �kad anv.? 36
s�framt subj. minskad anv.? 43
s�klart adv. nytt (1944) 30f
s�ledes adv. bet. Õp� det s�ttetÕ d�d 21,34
s�lunda adv. bet. Õp� det s�ttetÕ d�d 21,34
s�som ÕemedanÕ subj. d�tt 42
s�vida subj. 43
s�vitt subj. 43
s�kerligen adv. bet. Õhelt s�kertÕ > Õn�stan s�kertÕ 29
s�kert adv. bet. Õhelt s�kert > Õn�stan s�kertÕ 28f
s�llan adv. bet. Õabsolut inteÕ trol. ny 18
s�rdeles adv. minskad anv., s�rsk. i uttr. av typ inte

s�rdeles bra; jfr s�rskilt
22

s�rla adv. s�llsynt; Dalin: i biblisk stil 14
s�rskilt adv. trol. �kad anv., s�rsk. i uttr. av typ inte

s�rskilt bra; jfr s�rdeles
telefonledes adv. nytt (1895) 20
tidvis adv. nytt (1879) 18f
tilln�rmelsevis adv. nu mest i negerad kontext 26
tillsammans
ÕsammanlagtÕ

adv. ny bet. (1806)

totalt adv. �kad anv.; i Dalin 23
troligen adv. nytt (1810); i Dalin 27
troligtvis adv. trol. nytt men i Dalin 27
tvekl�st adv. ej i Dalin 29
tvivelsutan adv. 29
ty konj. minskad anv.; jfr f�r 44
tydligen adv. ny bet. Õav allt att d�maÕ (slutet av 1800-

talet)
32

typ prep. subst.>prep. (1970-talet) 45
tyv�rr adv. 33
t�m(me)ligen adv. 24
t�rh�nda adv. minskad anv./s�llsynt 26
understundom adv. 18f
ungef�r adv. �kad anv. 25
ungef�rligen adv. 25
uppenbarligen adv. 30f
uppskattningsvis adv. nytt (1864) 25
ute adv. adv.>adj. (metafor, 1967)
uteslutande adv. perf.part.>adv. (1827) 38
utomordentligt adv. trol. �kad anv. 21f
varav 39
varemot adv. minskad anv./d�tt
varest adv. minskad anv./d�tt 39
varf�rutan, -utom adv. minskad anv./d�tt 39
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varinne, varinom
m.fl. likn.

adv. d�tt

varmed 39
varom 39
varp� 39
varunder 39
var(ut)i 39
varth�n adv. minskad anv.; nu mest sk�mts. 20
verkligen adv. 38
via prep. nytt (1889); inte ovanl. hos Strindberg 44
visavi prep. 1784 men ej i Dalin 44f
visserligen adv. bet. Õs�kertÕ d�d; nu endast ÓkoncessivÓ

bet. (f�ljt av sats inledd med men)
29

visst adv. ÓkoncessivÓ bet. ny? 29
v�l adv. 28
v�ldans adv. nytt (1916); vard., kanske senare

minskad anv.
v�ldigt adv. 22
ytterligt adv. 22
ytterst ÔmycketÕ adv. nytt (1806) 21f
� prep. minskad anv.; nu endast i vissa uttr.;

Dalin: kanslistil
45

�nyo adv. minskad anv. 19
�ter adv. kanske minskad anv. 19
�terigen adv. 19
�ndock adv. minskad anv./s�llsynt 35
�nd� adv. 35
�nnu adv. 17
�nsk�nt subj. minskad anv./d�tt 43f
�ven adv. 35
�venledes adv. 35
�vens� adv. 35
�gonab�j adv. nytt (1931); sk�mts., nu mindre vanl. 15
�gonakr�k adv. nytt (1912); sk�mts., nu mindre vanl. 15
�verallt adv. 20
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