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Skeendets semantik
Uttrycken för ’ske’ i svenska
Vi finner ingen semantisk skiftning hos En bilolycka hände, skedde, inträffade, ägde
rum på motorvägen. De varierande verben fungerar i meningen som heltäckande syno-
nymer och ger inte heller någon stilvariation åt det gemensamma innehållet. Men
samma överensstämmelse även i fråga om konstruktion eller nyans och stil är inte
genomgående för ske, hända, inträffa och äga rum. I meningen Under början av 1900-
talet skedde en långsam försämring i relationerna mellan länderna kan inte hände
gärna ersätta skedde. Däremot går ägde rum bra. Stryker vi långsam möter inte heller
inträffade något motstånd. Det vill säga, ske och äga rum kan ha durativ innebörd
medan inträffade uteslutande och hända helst har punktuell aspekt. Vidare kan hända
ha indirekt objekt: det hände mig en lustig sak på jobbet, en konstruktion som är omöjlig
hos inträffa och äga rum. Den är däremot fullt möjlig hos ske även om uttrycket ske nå-
gon något kan kännas som lite av en ersättare för hända någon något.

Skedde, hände osv. i vår konstruerade mening kan också bytas ut mot timade med det
resultatet dock att meningen får en högtidlig och lite föråldrad prägel. I aspektavseende
liknar tima verben hända och inträffa. Ett ord för ’ske’ är också tilldraga sig. Det kan
inte ersätta hända osv. i meningen ovan. *En bilolycka tilldrog sig på motorvägen
skulle strida mot verbets rätt tydliga karaktär av skeende i form av en scen, av något som
utspelar sig. I aspektavseende står reflexivet tilldraga sig närmast ske och äga rum.
Mycket likvärdigt med tilldraga sig är försiggå. Verben uttrycker samma nyans hos
skeendet och båda har durativ–processuell aspekt. 

Jag har använt ’ske’, innehållet hos verbet ske, som angivelse också av innehållet hos
hända, inträffa osv. för att sedan påpeka vissa skillnader under denna paraplydefinition
i fråga om aspekt, konstruktionsmöjligheter och stilvärde.

Men hur definiera ske? Svaret blir: Man har kommit till vägs ände i definierandet i
strängare mening. Vi kan anföra synonymer eller nästan synonymer, hända, inträffa och
andra, men inte undvika cirkeldefinition genom att inplacera ske i ett över- och underordnat
ordsammanhang. Ske har en funktion analog med den hos pronomen. I analogi med prono-
men som generellt kan ersätta nomen, kan ske kallas »proverb» (jfr göra) med funktionen
att kunna avse eller ersätta varje verb betecknande handling eller förändring. (Eller negativt
beskrivet: varje verb som inte avser tillstånd eller förhållande.) Som svar på frågan Vad sker
kan svaret innehålla en intransitiv verbform: det regnar, han förlorar eller en passiv verb-
form: han passeras i spurten eller en transitiv verbform: hon storstädar huset. 

En sådan inramande beskrivning kunde föregå synonymdefinitionen av ske. 
Så långt om sättet att uttrycka och förstå ’ske’. Nästa avsnitt lägger ett historiskt per-

spektiv på skeendets semantik. Det ägnas frågan hur betydelsen ’ske’ uppkommit hos
vederbörande verb, lika intressant för kognitionsforskare som för språkmän. 

Uppkomsten av betydelsen ’ske’ hos hända, ske, inträffa, äga 
rum, tima, tilldraga sig, försiggå
Ske är ett inlån av medellågtyska schēn med motsvarigheter i andra västgermanska
språk, bland annat medelhögtyska schehen och fornengelska gescēon, båda med rörel-
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sebetydelsen ’gå eller röra sig hastigt, fara iväg’. Den indoeuropeiska verbroten *skek-,
som ske återgår på, har i keltiska språk gett ett intransitivt verb som formellt står det
västgermanska nära och har betydelsen ’röra sig, gå (iväg)’ och ’sluta, bli färdig’ samt
andra verbbildningar med betydelsen ’få att röra sig, driva fram’ och ’skaka, rysta’. Ro-
ten *skek- har vidare som avläggare i slaviska språk ett verb med betydelsen ’hoppa, ta
språng’. Ovanstående talar för att betydelsen ’ske’ hos svenskt ske osv. återgår på en rö-
relsebetecknande grundbetydelse. Ytterligare stöd för det antagandet utgör norsk dialekt
skage ’(framskjutande) udde’ (i bestämd form i naturnamnet Skagen)’. Det går av allt
att döma till samma rot *skek-. Den aktuella betydelsevariationen mellan rörelse och ut-
sträckning är välbekant. Jämför t.ex. hos förbindelsen skjuta fram: En knuten näve sköt
fram mot honom och Ett av utsprången skjuter fram på ett störande sätt. Betydelsen
’ske’ hos verbet ske går tillbaka på en fysisk grundbetydelse av typen ’(hastigt) springa
eller komma fram’. (Se Bjorvand & Lindeman 2000 beträffande rottillhörighet och sam-
band med utomgermanska ord och artikeln ske i SAOB.)

Hända är en avledning till ordet hand. Vid sidan av döda transitiva användningar som
’lägga hand på’, ’behandla’, ’taga’, ’hämta’, ’taga emot’, ’taga bort’ möter intransitiva
betydelser, bland annat en användning med indirekt objekt och betydelsen ’falla i nå-
gons händer eller på någons lott, tillfalla någon, vederfaras någon’. När subjektet är en
abstrakt företeelse av typen olycka, under, överraskning kan hända bytas ut mot ske. En
vidareutveckling är att hända utan indirekt objekt kan ta samma typ av subjekt och då
föreligger den form av »renodlat skeende» vi finner i t.ex. en bilolycka hände på motor-
vägen. (Beträffande ordets betydelseomfång och betydelseutveckling, jfr artikeln
hända i SAOB.)

Inträffa och den i äldre språk brukliga förbindelsen träffa in är en försvenskning av
tyska eintreffen respektive treffen ein och den aktuella betydelseutvecklingen har ägt
rum redan i det långivande språket. Grundbetydelsen hos det enkla träffa är ’slå (mot
något)’. Betydelseinnehållet hos sammansättningen inträffa och förbindelsen träffa in
utgår från ’slå mot och tränga in (i något)’. Den betydelsen har alstrat överförda använd-
ningar som ’passa in’, ’gå i uppfyllelse’, ’infalla’ (t.ex. om födelsedag). Den har också
gett upphov till betydelsen ’ske’. Här tycks således skeendet eller händelsen ha upplevts
likt eller som ett snabbt infarande eller inkommande.

Betydelsen ’ske’ hos äga rum går närmast tillbaka på en sammanställning av verbet
äga i en starkt förbleknad användning ’ha’ (utan tanke på tillhörighet eller besittning)
och rum med den abstrakta innebörden ’plats eller utrymme eller möjlighet för (att göra)
något’. Utvecklingen till »den rena betydelsen» ’ske’ hos förbindelsen består i att tan-
ken på utrymme eller möjlighet försvunnit.

Tima är avlett av ordet timme (fornsvenska time, isländska timi) i betydelsen ’(kort)
tidrymd, stund’, här i en pregnantare användning ’stund för ngt, stund då något sker’. I
sista instans återgår ’ske’ hos tima på ’vara stunden då något sker’ (jfr verbet stunda till
stund). Momentet ’tidpunkt’ har sedan försvunnit vilket gjort tima synonymt med ske.

Försiggå är bildat till frasen gå för sig i den obrukliga betydelsen ’försiggå’, sekundär
till den också belagda betydelsen ’framgångsrikt fortgå, utvecklas’ (egentligen ’gå
framför sig, gå sig själv i förväg’: Bygningen vthi Wastena går well för sig (SAOB G
1460). Uppkomsten av betydelsen ’ske’ är ytterst ett resultat av att tanken på utveckling
försvunnit.
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Tilldraga sig är en försvenskning av medellågtyska sik todragen (se Lasch & Borch-
ling) som svarar till tyskans sich zutragen. Huvudordet är dragen respektive tragen
’bära’. Intressant nog finner man en motsvarande användning hos förbindelsen bära sig
till i äldre svenska: Däd bar sig till på den samme qweld .. at […] (SAOB B 4810). Be-
tydelsen ’ske’ hos såväl tilldraga sig som bära sig till går tillbaka på en rörelsebetydelse
möjligen över nyansen ’utveckla’. Jämför svenska bära hän i en användning som: Det
tog honom emot att tiga när han såg vart det hela bar hän. 

Sammanfattande kan konstateras: Betydelsen ’ske’ hos ske, hända, inträffa och till-
draga sig utgår i sista instans från en rörelsebetydelse: ’(hastigt) röra sig eller komma
(fram)’ o.d., hos äga rum från ’ta plats’, hos försiggå från ’utvecklas’ och hos tima från
’vara tid eller stund för något’.
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