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Hit och dit i prototypkategorin 
Historien om viljas hjälpverbsstatus

Maria Bylin 

1. Den slippriga hjälpverbsklassificeringen*

I moderna grammatikböcker och språkläror råder i princip konsensus om att 
hjälpverbskategorin är en prototypkategori, där medlemmarna har olika egen-
skaper som kan göra dem mer eller mindre centrala. Det är ett bra sätt att be-
skriva kategorin uifrån insikten att hjälpverb grammatikaliseras längs mer eller 
mindre krokiga vägar. Som centralt hjälpverb brukar bl.a. vilja lyftas fram, men 
den här artikeln argumenterar för att det är ett dåligt sätt att beskriva just vilja. 
Fast allt beror förstås på vad man använder för kriterier för att avgränsa kate-
gorin hjälpverb i svenskan, och de har inte alltid varit så explicita. I konferens-
volymen för Svenskans beskrivning 20 påpekade Teleman att 

[v]år uppfattning om vad ett hjälpverb är beror väl på att vi har lärt oss listor 
med hjälpverb. Med dessa som prototypisk utgångspunkt utvidgar vi kategorin 
med verb som på ett eller annat sätt liknar listans (Teleman 1993:360).

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur vilja har hamnat på 
denna hjälpverbslista, och att diskutera på vilka grunder det fortfarande upp-
fattas som en central medlem av hjälpverbskategorin. Det görs genom att saxa 
historien om viljas beskrivning i språkläror och grammatikböcker med his-
torien om hur vilja använts i språkbruket, och artikeln mynnar ut i en dis-
kussion av hur tungt eller lätt olika hjälpverbsegenskaper ska viktas.

*  Denna forskning har gjorts möjlig genom bidrag från Anna Ahlströms och Ellen Terserus 
stiftelse. Tack till Kersti Börjars för kommentarer på en tidigare version.
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2. Hjälpverb som framförställd böjning
På 1600- och 1700-talet beskrev man syntaxen som linjär. Det var läran om 
hur man skulle placera orden efter varandra för att bilda texter och tal, och i 
den mån det alls fanns syntaxavsnitt i grammatikböckerna liknade de snarast 
retorikavsnitt, dvs. de beskrev normer för hur ord skulle placeras i rad för att 
skapa goda texter, och inte någon hierarkisk struktur (Haapamäki 2002:70; 
Teleman 2002:173). Syntaktisk över- och underordning var alltså inga analy-
tiska begrepp när Tiällman i slutet av 1600-talet beskrev verb och deras ”mäd-
hiälpe ord” så här:

Verba (tidorden.)
§. 1. 
Desse äre nu activa nu passiva, hafandes tillika desse sine mädhiälpe ord näst 
fram för sig/ kallade auxiliaria, ock äfter sig de samme/ såsom suffixa occulta; 
(Tiällman 1696:200)

Hjälpverb – som Tiällman kallar mädhiälpe ord eller auxiliaria – ses alltså som 
framförställda motsvarigheter till ”suffixa occulta”, som är böjningsändelserna.  
Hjälpverb uppfattas alltså som en sorts böjningsmorfem framför verben. Och 
vilja beskriver han som ett futuralt hjälpverb: 

Futurum tillkommande tid (huar uti någen skal göra äller något ske skal) fö-
resätter hiälpeordet/skal äller vill/således: jag skal äller will älska. (Tiällman 
1696:202)

Även Aurivillius såg vilja som en futural markör:

Futurum. Jagh will eller skal älska, läsa, see, troo, bry, gåå etc. (Aurivillius 1684, 
ur Stjernström 1884:18:127)

Senare tiders språkhistoriker beskriver också vilja som futuralt hjälpverb i forn-
svenska och äldre nysvenska (Beckman 1917; Björkstam 1919; Delsing & Falk 
und.arb.; Lagervall 2014; SAOB:s artikel om vilja und.arb.), men vilja an-
vändes parallelt också som ett vanligt, lexikalt verb med betydelsen ’önska, ha 
lust att, planera att’ och kunde då ha infinitivkomplement utan att, finit att-
bisatskomplement eller ibland adverbiella komplement, med ungefär samma 
frekvensmönster som idag (Lagervall 2014:303). 

När man tittar på enskilda historiska exempel på futural betydelse är dock 
den futurala tolkningen sällan eller aldrig den enda tänkbara, eftersom vilja 
också kunde ha andra betydelser som implicerar att den underordnade ak-
tionen utspelar sig i framtiden, som intentionell (1), potentiell (2), proximativ 
(3) etc.
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(1)  Thet är alt för svårt och ledo-samt at disputera med sådana Allegoriska 
Philosopher; emedan the icke vilja förklara sina figurliga idéer med andra en-
faldigare ord. (Rydelius 1737:278)

(2) Blifwer deraf det skönaste och fetaste kiött en någonsin wil önska. (Serenius 
1727:225)

(3) Esa fölgde wagnen, ther the kiörde HERrans Arck uppå: när han sågh att 
wagnen med Aarcken wille stiälpa, stegh han till och tog emot Arcken. 
(Rudbeckius 1615:220) 

Men vilja med futural betydelse förekom alltså också enligt tidigare forskning, 
och här följer ett par exempel där jag ser en prediktionell, futural tolkning som 
den rimligaste.

(4)  Thet wil thå wara förseent til at anamma noghon godh lärdom när man 
dragher epter andan. (Petri A 3 b:1529)

(5) Det wore sannerligen ingen ringa ting i hushållningen, at vid Mid-Wintren 
kunna weta hurudant, och huru tidigt slut Wintren wil taga. (Götheborgs 
Tidningar 1788:50:2)

(6) Så skyndar siälfwer Du uppå, Iag ska gå bårt, Så will ett Fara wäl såm hastigst 
åss åtskillia. (Börk 1688, i Noreen 1936:278). 

Här menar jag att en sannolik läsning av (4) är att det kommer att vara försent 
att bättra sig när man är på väg att dö, även om man självklart också skulle 
kunna läsa det mer epistemiskt, som att ’det lär vara försent’, och kanske också 
potentiellt, som att ’det kan vara försent’. Exempel (5) är det allra tydligaste fu-
turala exemplet, där man av grankottar ska kunna förutspå hur tidigt vintern 
kommer att ta slut. Jag har svårt att läsa (5) på annat sätt än som en predik-
tionell förutsägelse rent språkligt, även om en sådan naturligtvis också kan ses 
som en sannolikhetsbedömning i filosofisk mening. Exempel (6) går också att 
läsa såväl prediktionellt som epistemiskt, som att ’ett farväl kommer/lär skilja 
oss åt’. Även om varje enskilt belägg alltid har alternativa tolkningar, gör före-
komsten av ett flertal sådana belägg, tillsammans med samtida grammatikers 
och tidigare forskares beskrivningar av vilja som futuralt hjälpverb, att det blir 
rimligt att tala om ett futuralt betydelseskikt hos vilja. Och när det hade futural 
betydelse hade det också vissa syntaktiska hjälpverbsegenskaper, som försvann 
med den grammatiska betydelsen, vilket kommer att framgå i det följande. 

För att undersöka vilka egenskaper vilja hade som futuralt hjälpverb har jag 
letat efter belägg med futural betydelse, och då gjort en fritextsökning på viljas 
olika böjningsformer i SAOB. Jag ville utesluta beläggen med animata subjekt, 
eftersom betydelserna ’önska, ha lust att, planera att’ då alltid finns som möjliga 
läsningar. Av de ca 12 000 belägg som jag fick har jag därför manuellt silat fram 
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de 993 exempel som fanns på vilja med inanimata subjekt. Och bland dem 
har jag identifierat 148 där jag menar att en futural, prediktionell tolkning är 
den rimligaste, i likhet med (4)–(6) ovan. Det är dock viktigt att betona att det 
nästan aldrig är entydiga exempel: oftast är andra läsningar också tänkbara, och 
då i synnerhet epistemiska.1 Därför har jag kallat kategorin starka futurala kan-
didater, och redovisar dess trend i 50-årsperioder i figur 1. 

I och med att jag har använt SAOB som korpus finns inga uppgifter om hur 
mycket text eller hur många belägg på vilja som finns från varje år eller period. 
Men eftersom jag har excerperat alla belägg på vilja utan animata subjekt, 
som de futurala kandidaterna är en delmängd av, kan jag redovisa deras trend 
som jämförelse till de starka futurala kandidaterna. Av den jämförelsen kan 
man utläsa att beläggen med inanimata och expletiva subjekt ökar, medan be-
läggen på starka futurala kandidater minskar och försvinner. Att jag inte finner 
några futurala kandidater med inanimata eller expletiva subjekt under 1800- 
och 1900-talen kan alltså inte bero på att den delmängden av korpusen skulle 
minska – tvärtom ökar den.
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Figur 1. De starka futurala kandidaternas och de inanimata subjektens trend. 

1  För en utförligare redovising av undersökningens metodiska överväganden, se Bylin 
(inskickad).
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Som framgår av trenddiagrammet i figur 1 faller alltså antalet belägg där en fu-
tural tolkning är rimlig under 1700-talet. Under perioden 1750–1799 hittar 
jag 12 kandidater, men under 1800–1849 inga alls. Den sista lilla höjningen 
på trendlinjen 1850–1899 i figur 1 utgörs av följande exempel, som måste vara 
producerat senast 1865, av en professor i litteratur i Uppsala (vars diktsamling 
ger ett något sentimentalt intryck).2

(7) Tungt det vill blifva till slut i min tysta boning att vandra, Ensam, af ingen be-
märkt, när jag af mödan är mätt. (Malmström 1867:6:31 Samlade skrifter)

SAOB som korpus ger alltså en fingervisning om att den futurala betydelsen 
till stor del skulle ha gått ur cirkulation omkring mitten på 1700-talet, vilket 
också stämmer rätt väl med tidens språkläror. Tidigare beskrevs ju vilja som 
ett futuralt hjälpverb, men inte hos Sven Hof 1753. Detta beror dock inte på 
några problem med kreativiteten vad gäller att identifiera olika typer av fu-
turala betydelser:
 

I svenskan hafwe wi flere futura, än månge andre språk; såsom: 1. jag skal älska 
(futurum certum, eller necessitatis): 2. jag lärer älska (futurum incertum): 3. jag 
torde älska (futurum dubitativum): 4. jag måste älska (futurum obligationis):… 
(Hof 1753:§ 354)

Vilja nämns dock inte bland dessa ”futura”, och inte heller nämns det som 
hjälpverb överhuvudtaget. Det gör det inte heller hos Ljungberg 1756, af 
Botin 1792, Sjöborg 1796 eller Broocman 1813. Boivie 1820 nämner vilja, 
men på ett sådant sätt att det är ytterst oklart om han betraktar det som ett 
hjälpverb eller ej, liksom vilken typ av hjälpverb det i så fall skulle vara. Vilja 
försvinner alltså från hjälpverbslistan under 1700-talet, dvs. samtidigt som dess 
futurala använding kom ur bruk, och återupptas inte på den förrän en bit in 
på 1800-talet. 

3. Hjälpverb som transitiva verb med ”objekter”
När vilja åter börjar beskrivas som hjälpverb är det inte som futuralt, utan som 
modalt:

2  Malmström dog 1865, och hans samlade skrifter utkom efter hans död, vilket förklarar 
varför dateringen i källhänvisningen är 1867.
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Det villkorliga sättet (Konjunktivus) kan likaledes uttryckas, ej blott enkelt med 
sin egen form, hvilken tabellen visar, utan äfven genom flere slags fraser. Man 
använder härtill, allt efter den grad eller det slag av villkorlighet, som meningen 
innebär, verberna Må, Måste, Böra, Töra, Lära, Skola, Vilja, Kunna o.s.v., … 
(Almqvist 1832:38)

Som framgår av citatet uppfattades hjälpverb fortfarande som en sorts motsva-
righeter till böjningsändelser, i detta fall till ”Konjunktivus”, som ännu var en 
aktuell verbböjningskategori i språklärorna från denna tid. I början av 1800-
talet ställde man upp verbböjningsparadigmen med hjälpverb som böjningar, 
vilket resulterade i stora, oöverskådliga paradigm, men under seklets gång 
slutade man med det. Under 1800-talet importerades nämligen den hierarkiska 
syntaxen från kontinenten, och man började betrakta syntaktiska relationer i 
termer av över- och underordning. Almqvist var den förste grammatikförfat-
taren i Sverige som beskrev hjälpverbs infinita komplement som ”objekter” 
(Andréasson 2001:18). Därmed kunde man också betrakta hjälpverb som en 
sorts transitiva verb, och inte bara som ’böjningar som står före verbet i stället 
för efter’. Så även om man på 1800-talet behåller idén om hjälpverbs seman-
tiska funktion som en motsvarighet till böjningsaffixens funktion, så ser man 
deras syntaktiska egenskaper i ett nytt ljus, och det är kanske inte en slump att 
vilja återuppförs på listan i samband med att man börjar betrakta dess infinita 
komplement som ett objekt.

Så fortsätter man att följa färg och beskriva vilja som modalt hjälpverb 
under hela 1900-talet, även om Björkstam 1919 gör en historisk studie om 
bl.a. vilja, och påpekar att ”[d]etta verb användes numera ej i svenskan som 
hjälpverb” (Björkstam 1919:170). Han motiverar dock inte sitt påstående, och 
han lyckas uppenbarligen inte heller övertyga, eftersom vilja behåller sin plats 
på hjälpverbslistan.

4. Hjälpverb som medlemmar i en prototypkategori
Under 1900-talet växer det fram en starkare medvetenhet om att det inte är så 
lätt att dra gränsen mellan verb och hjälpverb, och man börjar tala om hjälp-
verbskategorin som graderad. Vilja fortsätter trots det att uppfattas, inte bara 
som ett hjälpverb, utan också som ett centralt hjälpverb, vilket framgår av t.ex. 
Jörgensen & Svensson 1986.

Några av de verb som entydigt brukar föras till hjälpverben är böra, få, komma 
att, kunna, låta, lär(a), må, måste, måtte, skola, torde och vilja. Verb som ligger 
på gränsen till hjälpverbskategorin är t ex börja, sluta, hinna, behöva och bruka. 
(Jörgensen & Svensson 1986:74)
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Telemans (1993) förarbete till avsnittet om hjälpverb i SAG, och SAG:s be-
skrivning av hjälpverbskategorin som en prototypkategori där medlemmarna i 
olika grad och mängd uppvisar hjälpverbsegenskaper på grund av grammatika-
liseringsprocesser, kan ses som en fortsättning på detta sätt att uppfatta hjälp-
verbskategorin. Det ger också en teoretiskt grundad, metodisk verktygslåda för 
att avgöra vilka egenskaper ett misstänkt hjälpverb uppvisar. Men hur man ska 
vikta dessa egenskaper mot varandra framgår inte, och beroende på vilka egen-
skaper man bedömer som viktigast kan man komma till ganska olika resultat 
vad gäller viljas hjälpverbsstatus.

För att sammanfatta historien så här långt, så övergår man från att på 1600- 
och 1700-talen uppfatta hjälpverb som framförställda böjningar, till att på 
1800-talet se dem mer som överordnade verb med komplement, som också 
tillför böjningssemantik. Under 1900-talet börjar man beskriva dem som en 
grupp med graderbar hjälpverbsstatus, och utifrån grammatikaliseringsteorin 
ofta som en prototypkategori, där olika hjälpverbskandidater fått skilda egen-
skaper beroende på sina källkonstruktioner och på att de kommit olika långt 
på skilda form- och funktionsskalor. Vilja har i språkbruket gått från att kunna 
användas både som lexikalt, intentionellt verb och futuralt hjälpverb, till att 
nästan enbart användas som intentionellt verb. Förlusten av den futurala be-
tydelsen daterades utifrån en korpusundersökning och äldre grammatikors 
beskrivningar till runt mitten av 1700-talet, även om spridda exempel före-
kommer även därefter.

5. Hur viktar man viljas hjälpverbsegenskaper?
För att kunna motivera en beskrivning av de individuella medlemmarna i pro-
totypkategorin som mer eller mindre centrala så måste man värdera hjälpverbs-
egenskaperna och vikta dem mot varandra. Och en förutsättning för att kunna 
bedöma vilka hjälpverbsegenskaper som väger tungt och vilka som väger lätt, är 
att man någorlunda förstår hur de relaterar till funktionen som hjälpverb, dvs. 
som något som semantiskt och syntaktiskt befinner sig någonstans på skalan 
mellan ett lexikalt verb och en verbal böjningsändelse. 

Överst i SAG:s lista står egenskaper som har att göra med om vilja an-
vänds som transitivt verb eller inte, nämligen om det kan ta direkt objekt och 
om det kan passiveras. Från grammatikaliseringsforskningens beskrivningar 
av hur hjälpverb utvecklas ur verb, så är det inte nödvändigtvis så att dessa 
verb slutar användas som verb bara för att en hjälpverbsanvändning utvecklas 
(Heine 1993; Anderson 2006; Bylin 2013). Tvärtom är det vanligt att olika be-
tydelser och konstruktionssätt lever parallella liv, och därför bör det rimligtvis 
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inte väga så tungt om ett misstänkt hjälpverb också används eller inte används 
som transitivt verb. Vilja tar visserligen under hela skrifthistorien nominal att-
sats som komplement: Jag vill att du kommer (Lagervall 2014:301–304), men 
det är svårt att se att det skulle göra vare sig till eller från vad gäller viljas even-
tuella hjälpverbsfunktion med infinitivkomplement.

Tabell 1: SAG:s hjälpverbsegenskaper (1999:2:542).
skola vilja ämna tänka gitta

Ej vanl. objekt + + + + +
Ej att + + + ? +
Ej passiv + + + + +
Ej korr. till göra + ? – – –
I utbrytningsmatris – – – – –
Aktiv≈passiv – – – – –
Expletivt subjekt ? ? ? ? ?
Defekt/oregelb, böjning + + – – +

En svårare nöt att knäcka är att-lösheten. Det stämmer att de flesta verb som 
börjar ta infinitivkomplement och sedan utvecklas till hjälpverb får lägre att-
frekvens eller förlorar att helt (Delsing 1993; Olofsson 2008; Bylin 2013; 
Lagervall 2014). Vad vi inte vet är alltså om och i så fall hur denna att-löshet 
relaterar till hjälpverbets och huvudverbets relation. Det skulle kunna vara så 
att att markerar underordning (Falk 2010), och därför tenderar att försvinna 
när det infinita verbet blir alltmer av ett huvudverb som styr relationen till ar-
gumenten i satsen, och hjälpverbet fungerar allt mindre som transitivt verb. 
Då kan man tänka sig att över–underordningsrelationen löses upp och att för-
svinner. Så långt håller logiken, men om man inkluderar infinitivfraser som 
fungerar som subjekt brister den. Att bada är roligt säger vi utan problem, men 
subjekt är knappast underordnade på samma sätt som objekt. 

Det skulle också kunna vara så att att markerar infinitivfrasens nomina-
litet, och är vanligt så länge det infinita komplementet just fungerar som ett 
nominalt objekt, men att att:et blir allt mer lågfrekvent ju mer infinitiven 
fungerar som ett verbalt huvudverb. Men även om denna idé också verkar till-
talande, får den samma problem fast tvärtom: Bada är roligt går också bra att 
säga, trots att subjekt är en typiskt nominal funktion för en infinitivfras. Det 
innebär att om man vill ha en sammanhållen analys av att i infinitivfraser, så har 
man problem med variationen oavsett vilken analys man gör, och om man vill 
låta viljas att-löshet väga tungt som argument för hjälpverbsstatus så har man 
egentligen bara den statistiska samvariationen att utgå ifrån. Samt ett historiskt 
irritationsmoment: om vilja har fungerat som hjälpverb men inte längre gör 
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det, så skulle att-lösheten kunna vara nedärvd. Den kanske hade ett samband 
med viljas hjälpverbsanvändning under fornsvensk och äldre nysvensk tid, och 
så har mönstret blivit så fast att språkbrukarna inte kommit sig för att stoppa 
tillbaka att:et igen? 

En annan hjälpverbsegenskap är, enligt SAG, att ett hjälpverb inte ska 
fungera som korrelat till göra, dvs. det ska upprepas i stället för att parafraseras 
med göra. Denna egenskap handlar om att göra fungerar som en sorts verbpro-
nomen, och om ett hjälpverb inte kan vara korrelat till göra så kan det tolkas 
som att det semantiskt sett inte har verbaktionsbetydelse. Implikationen är då 
att det semantiskt snarare fungerar som en grammatisk markör. Vilja med in-
finitiv får lite oklart resultat på denna punkt. Om någon frågar: Vill du verk-
ligen jobba där? så kan man svara Ja, det gör jag, men också Ja, det vill jag, även 
om språkbrukare verkar ha skilda intuitioner och föredra olika alternativ. Men 
vilja med infintiv visar också andra tecken på att vara en egen aktion. SAG på-
pekar att man kan tidsfästa vilja till en annan tidpunkt än den infinita verb-
frasens aktion:

(8) Just nu vill jag åka hem imorgon.

Därmed kan man starkt misstänka att vilja semantiskt sett uttrycker en egen 
verbaktion, om än med modal funktion. 

SAG anger tre egenskaper som ska tyda på en syntaktisk lucka i hjälpverbets 
subjektsposition, så att det ska kunna analyseras som ett lyftningsverb. Den 
första egenskapen, att ha distribution i matrissatsen vid utbrytning, har inte 
vilja idag, och jag har inte heller funnit några exempel på satstypen bland mina 
12 000 belägg: 

(9) *Det vill vara Pelle som kör ut bagaget.

Den andra egenskapen är att en sats med ett hjälpverb och ett huvudverb ska 
kunna passiveras utan att betydelsen ändras nämnvärt, dvs. inte utöver det att 
en aktiv sats aldrig kan betyda exakt detsamma som en passiv. Det fungerar 
inte med vilja idag.3

(10) Jag vill måla grinden. 
Grinden vill målas av mig. 
Aktiv≠passiv

3  Se också Laanemets 2013:176–178, i vars undersökning vilja med passivt komplement 
enbart förekommer med animata subjekt. 
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Men passiva satser som ser ut att betyda detsamma som aktiva motsvarigheter 
har funnits med vilja när det var ett futuralt hjälpverb, och här följer ett ex-
empel på det.

(11) Till Kongl. Maj:s Breeff om Nougården swarar herr Jacob sålunda, att han 
tå först til sigh hade bekommit Undsätningen, men thet Nougårdske Toget 
angående, så wille thet medh fogh och togeligen företagas, … (1671:278 
Widekindi)

(12) Konstruerad aktiv motsvarighet som betyder ungefär samma sak: De wille 
medh fogh och togeligen företaga det Nougårdske Toget.

Denna egenskap brukar vanligtvis anföras som ett indicium på subjektslyftning 
(Davies & Dubinsky 2004:3; Eide 2005:175), och skulle alltså indikera att det 
futurala vilja i sin syntax på 1600-talet hade en lucka, som det underordnade 
verbets subjekt lyfts upp till. Jag ansluter mig till den tolkningen, men min 
analys tillskriver också denna egenskap ytterligare hjälpverbsdrag. Eftersom det 
är det infinita verbets objekt som befordras till satssubjekt vid passiveringen, så 
menar jag att detta också är ett indicium på att det infinita verbet bär de seman-
tiskt-syntaktiska relationerna till satsens argument, och följaktligen fungerar 
som huvudverb, medan hjälpverbet snarare fungerar som grammatisk markör 
(se också Bylin 2013:110–114; Givón 2001:88–89). Utifrån den analysen be-
dömer jag detta som en central egenskap för syntaktisk hjälpverbsstatus, ef-
tersom det går att förstå hur den relaterar till hjälpverbsfunktionen. Detta ef-
tersom det är en positiv indikation på att en hjäpverbskandidat används med 
hjälpverbssyntax, till skillnad från t.ex. oförmågan att ta nominalt objekt, som 
snarare indikerar att ett möjligt hjälpverb inte samtidigt kan användas som lex-
ikalt verb, dvs. det säger något om huruvida källkonstruktionen lever kvar eller 
inte. Och vilja har alltså en gång uppvisat denna positiva indikation på hjälp-
verbsfunktion, men förlorat den.

En tredje egenskap relaterad till idén om hjälpverb som lyftningsverb är för-
mågan att förekomma i konstruktioner med expletivt subjekt. Det var vanligt 
då vilja var futuralt, men förekommer nu endast i icke-affirmativa satser, dvs. 
negerade eller önskande, som:

(13) Det vill inte sluta regna. 

(14) Om det bara ville börja regna.

Detta har alltså förändrats över tid, och även om exemplen på expletiver med 
vilja är få, kan man utifrån diagrammet i figur 2, som också visar data från 
SAOB-undersökningen, gissa att restriktionen uppstod under 1800-talet. Det 
är naturligtvis mycket få belägg, och enbart från SAOB som korpus. Det jag 
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kan säga med säkerhet är alltså att denna förändring har ägt rum, eftersom vilja 
idag tar expletiva subjekt endast i icke-affirmativa kontexter, men uppenbart 
tog dem även i affirmativa påståendesatser tidigare. Dateringen till 1800-talet 
bör man dock betrakta som en SAOB-baserad gissning.
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Figur 2. Expletiva subjekt i affirmativa och icke-affirmativa kontexter.

Nu råder alltså snäva semantiska begränsningar på de kontexter där vilja kan 
ta ett expletivt subjekt, vilket gör att man knappast kan räkna med någon ge-
nerell syntaktisk lucka i viljas syntax idag. 

SAG:s sista hjälpverbsegenskap är oregelbunden eller defekt böjning. Vilja 
räknas som preterito-presentiskt och därmed som oregelbundet böjt. Enligt 
Lagervall har den böjningen troligen uppstått genom analogi med andra 
hjälpverb, och är inte helt genomförd idag (2014:69–70), men oavsett hur 
preteritopresentiskt det är så är fortfarande oklart hur oregelbunden böjning 
relaterar till hjälpverbsfunktion. De hjälpverb vars grammatikaliseringshistoria 
man har kunnat följa utvecklar ibland defekt böjning eftersom de inte alltid 
används i alla tempus, men utöver de preterito-presentiska har inga svenska 
hjälpverb utvecklat oregelbunden böjning. 

För att knyta ihop viktningen av hjälpverbsegenskaper så kan man nu sam-
manfatta vad man måste anta för att fortsätta att beskriva det moderna vilja 
som ett centralt hjälpverb:
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• att oregelbunden böjning är en indikation på hjälpverbsfunktion 
idag, trots att dess relation till hjälpverbsfunktionen är oklar, och trots 
att den är nedärvd från en tid då vilja hade futural betydelse och fler 
hjälpverbsegenskaper

• att det faktum att ett verb inte används som transitivt verb säger något 
om dess funktion som hjälpverb, och i så fall att att-satskomplement 
inte räknas som vanliga, nominala objekt

• att oförmågan att ta att väger mycket tungt – trots att vi inte riktigt 
förstår varför

• att verbal aktionsbetydelse väger lätt, trots att den blekta semantiken, 
som främst ska ge grammatisk information åt det underordnade verbets 
aktion, är en begriplig hjälpverbsegenskap som relaterar tydligt till 
hjälpverbsfunktionen. 

• att brist på hjälpverbsmässig argumentstruktur väger lätt – trots att  
argumentsstrukturen också har en begriplig koppling till hjälpverbets 
funktion som grammatisk markör med satsen som semantisk argument, 
snarare än som ett lexikalt verb med argumentsrelationer till subjekt och 
objekt.

Med andra ord måste man tillmäta de hjälpverbsegenskaper vars relation till 
hjälpverbsfunktionen inte är klarlagd stor tyngd, medan man låter de hjälp-
verbsegenskaper vars relation till hjälpverbsfunktionen är begriplig väga lätt.4  
Det kan man förstås göra, men om man tar hänsyn till hur viljas betydelse och 
användning har förändrats liksom hur vår syn på hjälpverb har skiftat, så kan 
man bättre frigöra sig från listans tradition för att i högre grad stödja sig på det 
som går att koppla till hjälpverbsfunktionen. Och i så fall hamnar det moderna 
vilja någonstans vid ytterkanten av hjälpverbsfältet.
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