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»Vågar vågar ni väl men …»
– en reaktiv konstruktion i svenskan
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Abstract
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In this article we analyse a peculiar Swedish construction that we name xauxxaux, or duplicated initial
finite auxiliaries, which does not seem to occur in any related language. Xauxxaux is reactive in the
sense that it can only occur in a second position, that is, as a response to a prior utterance in which
the same auxiliary has been used (by another or the same speaker). One example is: 
A: kan man bada här?
»can you swim here?»
B: kan kan man väl men vill vill man väl inte
»I suppose you can, but you wouldn’t really want to»
Here we explore a corpus of more than 100 examples from the Internet. We have investigated the
syntax, sequential positions, semantics and pragmatics of the construction, using an interactional
(dialogical) variant of construction grammar. Xauxxaux occurs with modal auxiliaries, pseudo-
auxiliaries (e.g. våga ’dare’), and a few other verbs. The analysis shows that the construction is
used when the author, on the one hand, concedes that a certain modality is adequately deployed in
the situation (in the example above, ability or possibility: kan ‘can’), but on the other hand, down-
plays it in favour of a situationally more relevant one (above, willingness: vill ‘wants’). In sum, it
is a question of grading and adjusting several different kinds of modalities.

The article also contains a comparison with other reactive constructions in Swedish, in parti-
cular, aux+göra (the pro-verb ‘do’) and x-och-x.

Keywords: dialogical grammar, interactive language, responsive grammatical construction, aux-
iliaries, modality, syntactic reduplication, Swedish.

Denna uppsats handlar om en grammatisk konstruktion i svenskan som kan
kallas dubbla initiala finita hjälpverb. Konstruktionen är en s.k. reaktiv
konstruktion i vilken talaren upprepar ett språkligt uttryck x som förekom-
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mit i ett tidigare yttrande. I detta fall är det en hjälpverbsform som upprepas
och återanvänds två gånger i det nya yttrandets inledning, närmare bestämt i
dess initialfält. Vi har därför valt att förkortat beteckna konstruktionen med
xauxxaux. 

Xauxxaux uppträder framför allt med modala hjälpverb, t.ex. kan, och oäkta
hjälpverb (pseudo-hjälpverb), t.ex. vågar:

(1) (Antecknat samtalsexempel)1 A och B står och betraktar en klippig kuststräcka:
1. A: kan man bada här?

2. B: k↑an kan man väl men vill vill man väl inte

(2) (Antecknat samtalsexempel) A och B har haft översvämning i sin tillfälligt hyrda lä-
genhet och har satt in värmefläktar (»element») för att torka ut fukten. Nu ska de åka på
dagsutflykt med C, som är dotter till hyresvärden och känner till förhållandena: 
1. A: vågar vi lämna elementen på när vi åker bort?

2. C: vå↑gar vågar ni väl men de behövs inte

Det B tycks vilja säga i (1) är att det spelar mindre roll om man kan bada på den
åsyftade stranden, eftersom man ändå inte skulle vilja. I (2) antar A att det är
viktigt i den aktuella situationen att ta reda på om man vågar lämna fläktarna
påslagna under dagen. I sin respons på detta använder C konstruktionen xauxxaux

för att hävda att detta problem är mindre relevant eftersom man inte behöver ha
fläktarna på.

Xauxxaux har såvitt vi vet inte beskrivits i svensk grammatikforskning, i varje
fall inte systematiskt.2 I det följande ger vi ett antal exempel från vår data-
korpus där xauxxaux förekommer med modala hjälpverb, som i (1) ovan, och
med pseudo-hjälpverb (xpsauxxpsaux), som i (2) ovan. Vi konstaterar också att
konstruktionen förekommer med en liten grupp icke-modala hjälpverb och hu-
vudverb, såsom bli, komma och gå. Som vi redan sett i (1, 2) följs satsen med
xauxxaux i sitt initialfält av en invändande men-sats.

1 Tre typer av autentiska (belagda) exempel används i vår text: inspelade och transkriberade sam-
talsexempel, antecknade samtalsexempel, och skrivna exempel, de senare samtliga googlade från
Internet. 

I återgivningen av exempel används Courier för autentiska samtalsexempel, och kursiv för ex-
empel som googlats från Internet. Fetstil används för att dra uppmärksamheten till de detaljer (de
aktuella konstruktionerna) som fokuseras i analysen; de betecknar således inte egenskaper i tala-
rens uttal eller skribentens val av layout.

I transkriptionen av samtalsexempel använder vi de CA-konventioner som anpassats för
svenskan i projektet »Samtalsspråkets grammatik» (Anward & Nordberg 2005). 
2 SAG behandlar inte (det som vi kallar) xauxxaux som en konstruktion. Däremot finns det en del all-
mänt om deklarativa huvudsatser med verb som satsbas och göra på satsledets ordinarie plats i sats-
kärnan. Jämför SAG 4 s. 407 (2.1.b), s. 415, fn. 1; SAG 3: Verbfras §11 s. 267 (vägde sig gjorde
han aldrig).



74 Per Linell & Kerstin Norén

Huvudsyftet med vår artikel är att beskriva x(ps)auxx(ps)aux-konstruktionens for-
mer, sekventiella positioner och semantisk-pragmatiska potential. Genom att
analysera ett antal exempel visar vi att dess meningspotential – vad konstruk-
tionen tillsammans med kontextuella faktorer kan åstadkomma i den kommu-
nikativa situationen – är att förhandla och förändra relevansstrukturen. Vi be-
skriver också konstruktionens relationer till några andra reaktiva konstruktio-
ner, framför allt x-och-x (Lindström & Linell 2007). 

1. Teoretisk utgångspunkt: Reaktiva konstruktioner 
inom ramen för en dialogisk grammatik 

I vår analys utgår vi i viss utsträckning från s.k. konstruktionsgrammatik, ibland
förkortad CxG (Fillmore m.fl. 1988; Michaelis & Lambrecht 1996; Fried & Öst-
man 2005; Lyngfelt 2007). Men vi avviker från den oftast ganska ensidigt struk-
turorienterade CxG genom att mer konsekvent hävda ett dialogiskt och praxis-
orienterat synsätt. En annan inspirationskälla är därför interaktionell grammatik
(Ochs m.fl. 1996, Lindström 2007). Vi menar att språkliga resurser används, och
har formats för att användas, i kommunikativ interaktion och i inre, dialogiskt
tänkande, och att detta ska synas i teorin. En »dialogisk grammatik» (Linell 2005,
2009) betonar definitionsmässigt de grammatiska konstruktionernas interaktio-
nella och kontextuella natur. Ett annat antagande i dialogiska teorier är att kon-
struktionernas semantik inte består av fullständigt specificerade betydelser utan
utgör mer abstrakta meningspotentialer, som tillsammans med kontextuella fak-
torer (t.ex. samförekommande inslag i diskursen, situationella omständigheter,
genre- och verksamhetsrelaterade aspekter) bestämmer de situerade tolkningarna
av enskilda yttranden (Norén & Linell 2007).

Grammatiska konstruktioner kan ses som ett slags konventionaliserade
språkliga praktiker (Lindström 2007). Konventionaliseringen kan antas ha
uppstått genom att konstruktionerna utgör lösningar på kommunikativa uppgif-
ter och projekt som språkbrukarna regelmässigt ställs inför i den språkliga
praktiken. En delmängd av de grammatiska konstruktionerna är responsiva
(Linell 2003, 2005). En sådan konstruktion har i sin form inkorporerat struktu-
rella drag som visar att varje instantiering av konstruktionen i ett situerat ytt-
rande måste följa på och respondera på ett föregående yttrande med vissa mer
eller mindre specifika egenskaper, en del av dem formella drag. Varje instans
står i responsiv position, eller »andra position», dvs. den uppträder som respons
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på ett annat yttrande (som då står i »första position»).3 Användandet av kon-
struktionen är en del i ett specifikt kommunikativt projekt, där talaren respon-
derar på de omständigheter som uppstått genom de föregående bidragen (den
»lokala mikrosituationen»). 

En undergrupp av de responsiva konstruktionerna kallas reaktiva; genom
dem reagerar talaren på eller mot ett specifikt ord eller uttryck x som förekom-
mit i ett tidigare, ofta närmast föregående, yttrande (Linell 2003, Londen
2002). Mer exakt skulle man kunna kalla dessa konstruktioner »mot-reaktiva»;
de visar inte bara att talaren reagerar, utan att han eller hon reagerar mot inslag
i det föregående yttrandet. Genom sitt reaktiva yttrande återanvänder talaren
uttrycket x och fokuserar det genom att placera det i början av sitt yttrande,
samt reaccentuera (prosodiskt), rekontextualisera och/eller respecificera det.
De reaktiva konstruktionerna får därför ofta en meta-kommunikativ, kontrastiv
karaktär, genom att de kommenterar någons (någon annans eller ens eget) ord-
val. De är utpräglat interaktiva.

Reaktiva konstruktioner är relativt spontana reaktioner på någons ordval (x);
de står alltid som omedelbara responser med x-elementen i förfältet eller
initialfältet4 i det nya yttrandet (Lindström 2005). De används som lokala åt-
gärder; den relevanta föregående kotexten finns oftast i omedelbart föregående
yttrande(n), och oftast etablerar de inte någon ny topik som förhandlas vidare
efter själva det reaktiva yttrandet.5

Hittills torde x-och-x vara den av de reaktiva konstruktionerna som utretts ut-
förligast (Lindström & Linell 2007). Här ett exempel:

(3) MÅNGA Å MÅNGA (TemaK: B9:4). En gravid kvinna (K) gör ett rutinbesök på
mödravårdscentralen (MVC), där hon denna gång ska samtala med och undersökas av
en läkare (L). Utdraget här är hämtat från mötets absoluta inledning, och parterna har
just hälsat på varandra. L undrar om K är van vid att bli inspelad på MVC: 
1. L: =du har (.) haft många inspelade samtal eller¿

2. K: ja-eh (.) många å många men de e nåra stycken

3. så de--

Ett exempel (bland hundratals) från Internet:

3 Begreppen »första» och »andra position» är gängse i Conversation Analysis (jämför Lindström
2007).
4 Om begreppen förfält och initialfält, se SAG (4 s. 6 ff.). I förfältet står bl.a. »initiala annex» i
SAG:s terminologi.
5 För detta argumenteras beträffande x-och-x i Lindström & Linell 2007. I denna uppsats har vi i
exemplen bara återgett den lokala kotexten (jämför avsnitt 3.4), därför att vår genomgång av alla
exemplen visar att en mer omfattande kotext inte är relevant för uppkomsten eller förståelsen av
den enskilda instansen. 
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(4) (w3) 
A: Du brukar ju komma och fota 
B: Brukar och brukar. Jag har gjort det en gång. 

X-och-x handlar om att talaren inte anser att x är helt adekvat använt men inte
heller helt fel i situationen (Norén & Linell 2007, Lindström & Linell 2007). I
många fall är någon sorts skala implicit. I (3) är antalet inspelningar visserligen
ganska många (vilket uttrycket nå(g)ra stycken implicerar), men ändå inte till-
räckligt för att kallas många. I (4) är också en implicit kvantifiering inblandad.
Här skulle skribenten nog ha kunnat direkt förneka att han brukar fota, eftersom
han enligt sin utsaga gjort det bara en gång. Å andra sidan ramar han in sin pro-
test med en smiley; han antyder därmed skämtsamt att A gjort en absurd över-
drift. 

Andra reaktiva konstruktioner är vadå+x och eller+x:

(5) VADÅ INTE SNURRAT (Språkdata, 449) Ett ungt par (M = man, K = kvinna) som
gått med på att spela in sin interaktion talar om själva inspelningen. Bandspelaren har
inte varit påslagen: 
1. M: de har inte snurrat, de har inte kommit nånting.

2. (0.5) inte ett ljud har de kommit, vet du.

3. (.) va mesit

4. (0.2)

5. K: vadå inte snurrat?

6. M: den har inte rört sej förut, ja tryckte på den

7. knappen nu.

Här tycks K säga att hon inte förstår vad M menar med att det »inte snurrat».
Vadå+x är utpräglat konfrontativt och (nästan alltid) annan-responsivt. Vadå+
x-segmentet är syntaktiskt och prosodiskt separerat från fortsättningen. Ofta är
det den »angripne» som direkt efteråt förklarar sig, som i exempel (5).

I eller+x är det däremot nästan alltid en och samma talare som producerar
både källan och reaktionen. Det blir därför en slags »själv-initierad självrepa-
ration» (Schegloff m.fl. 1977).

(6) ELLER KUL (Tema K: Svenningsson) Från en forskningsintervju där informanten
A berättar för intervjuaren I om hur folk kan börja berätta om personliga saker på chatt-
fora: 
1. A: och de brukar funka, de brukar komma jättekänslia

2. saker kan de komma ibland

3. I: mm?

4. A: de e rätt kul. eller kul, men de e intressant.
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I (6) kommenterar A sitt eget val av ordet kul genom att inleda en ny turkon-
struktionsenhet med eller+x. Segmentet eller kul står som ett ointegrerat an-
nex, följt av en men-sats. Men eller+x-segmentet kan i andra fall syntaktiskt in-
tegreras som fundament i en efterföljande sats:

(7) ELLER LUSTIT (Antecknat samtalsexempel) A och B har packat upp ett plastin-
packat köttstycke och tyckt att det luktade konstigt. Efter en halvtimmes marinering luk-
tar det fortfarande: 
1. A: de luktar fortfarande °lite° (.) lustit (0.3) eller

2. lustit e de kanske inte precis.

3. B: mm

4. (0.3)

5. B: olustit

6. A: ja

I exempel (7) tycks talare A först tveka inför valet av karaktäristik (lustigt i be-
tydelsen ’konstigt’), och därefter, efter en kort paus, kritisera sitt eget ordval
genom att låta eller+x inleda en sats som medger att det är oprecist. I detta fall
leder den metakommunikativa utsagan till att hennes samtalspartner B i stället
föreslår ett annat ord, som på ytan verkar vara motsatsen men som i samman-
hanget bygger på en ordlek. 

En mer strikt definition av klassen reaktiva konstruktioner kräver inte bara
att talaren återanvänder ett uttryck x ur ett tidigare yttrande. Återanvändningen
måste också utföras med hjälp av en specifik konstruktion, ofta av typen fast
ram + öppen lucka (för x) som förekommer i förfältet (som framförställt annex)
eller i initialfältet (fundamentet) av ett yttrande. Formellt sett skulle man kunna
hänföra en del av dem till kategorin »syntaktiska reduplikationer» (Lindström
1999).

2. Data

2.1 Datainsamling

Xauxxaux är en utpräglat interaktiv konstruktion. Den uppträder ofta, och har tro-
ligen sitt ursprung, i informellt samtalsspråk. Den är emellertid betydligt säll-
syntare än x-och-x;6 i själva verket har vi ännu inte lyckats hitta några exempel

6 Våra webbaserade sökningar antyder att x-och-x är ungefär tio gånger så vanlig som xauxxaux. Att
den senare konstruktionen är ovanligare är föga förvånande, då den ju bara kan appliceras på hjälp-
verb.
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i de samtalsinspelningar som vi haft direkt tillgång till. Dock har vi ett antal an-
tecknade autentiska exempel från samtal. Samtidigt sprids konstruktionen nu i
sociala medier, såsom bloggar, chattar etc. För att hitta exempel i större antal
har vi därför gått till webben. Vi har gjort Google-sökningar vid tre tillfällen,
december 2006, januari-februari 2008 och december 2008. Dessa sökningar
kallas här w1, w2 och w3.7 Vi har sökt på sekvenser av två identiska former av
finita hjälpverb och pseudo-hjälpverb. Många av råträffarna har inte varit ex-
empel på xauxxaux, utan varit exempelvis intensifierande reduplikationer (jämför
Lindström 1999) eller rena felskrivningar. Vi har manuellt vaskat fram de träf-
far som varit riktiga exempel på vår konstruktion. Vi gjorde också sökningar
på kombinationer av de finita pseudo-hjälpverb vi hittat i xauxxaux omedelbart
följda av finit form av göra, dvs. psaux+gör/gjorde, därför att de verkar fun-
gera på liknande sätt och vi vill jämföra de två typerna.

Från Internet har vi på detta sätt fått ihop en korpus på ca 100 exempel på
xauxxaux , och drygt hundratalet av vad vi nedan kallar xpsauxgör. Några av dessa
återges nedan. Vi har bevarat alla felskrivningar och liknande som de stått att
läsa på webben, men vi har tagit bort layoutdetaljer som olika fonter och stil-
storlekar, liksom ackompanjerande bilder. Smileys har vi dock behållit. Om två
(eller flera) skribenter varit inblandade (»annan-responsiva» fall enligt nedan)
har vi lagt till skribentinitialer som A, B, C.

2.2. Exempel

Xauxxaux förekommer i deklarativa yttranden, där xaux är en finit modal hjälp-
verbsform och båda xaux är (morfologiskt) lika. Xaux är då antingen ett äkta hjälp-
verb (kan, vill, får, måste) eller ett pseudo-hjälpverb (»Psaux», oäkta hjälpverb:
vågar, hinner, orkar, brukar, slipper, behöver, försöker, råkar m.fl.). Källan i
föregående yttrande (den förekomst av x som talaren/skribenten reagerar på)
uppträder med hjälpverbs- snarare än huvudverbsfunktion.8 I xauxxaux-segmentet
står den första (reaktiva) förekomsten av xaux i satsbasen (som syntaktiskt fun-
dament) och den följande kopian i den vanliga V2-positionen. Det är därför
möjligt att betrakta segmentet som syntaktiskt integrerat i matrissatsen (se dock
resonemanget i avsnitt 3.3 för en exaktare analys).

7 Inom ramen för w2 har vi också gjort några kompletterande sökningar i februari 2009.
8 »Pseudo-hjälpverb» är vår term för sådana verb som SAG också kallar »(huvud)verb med hjälp-
verbsegenskaper». SAG (2 s. 540 ff.) karaktäriserar samtidigt många av dessa som »modala och
aktionella hjälpverb». SAG (2 s. 536; 4 s. 282) understryker att avgränsningen mellan
(pseudo-)hjälpverb och huvudverb är vag.
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Xauxxaux har, när det gäller pseudo-hjälpverb, ett alternativ där den andra fö-
rekomsten ersätts av pro-verbet (ersättningsverbet) gör. Ett exempel:

(8) (w3) 
A: Vågar du kolla på resultattavlan under matchen?
B: Vågar gör jag, men jag kommer att vara fullt fokuserad på vår egen match. De öv-

riga resultaten får jag ta efter slutsignalen.

Längre fram (avsnitt 4.1) berör vi kortfattat frågan om xpsauxgör är att betrakta
som en egen konstruktion, skild från x(ps)auxx(ps)aux. 

Modala hjälpverb

Vi har redan sett exempel med kan (exempel (1) ovan). Här följer ytterligare
några:

(9) (Antecknat samtalsexempel) M och N har fått en fuktskada med mögelsvamp i som-
marhuset. Avloppssystem måste repareras, golv rivas upp och bytas. B(yggaren) är på
inspektion: 
1. M: å då kan man inte bo här?

2. B: ja, kan kan du men de e bökit allså

(10) (w2) 
A: Kan man gå dit från haninge centrum?
B: Ja kan kan man men det är en bit.

Kan är det modala hjälpverb som är mest frekvent i xauxxaux. Det typiska för
kan-exemplen tycks vara att möjligheten (’kan’) visserligen bejakas, men den
framställs som mindre relevant därför att det i praktiken blir besvärligt att ge-
nomföra handlingen.

Konstruktionen förekommer också med andra modala hjälpverb. Vi har do-
kumenterat vill, får och måste.

(11) (Antecknat samtalsexempel) A och B talar om en kvinna som i sin ungdom spelade
amatörteater men som nu har ett betungande akademiskt arbete: 
1. A: hon skulle nog villa hålla på me teater nu me

2. B: ja vill vill hon nog men frågan e om hon hinner

Detta exempel innehåller ett formbyte från källans infinitiv till presens i kon-
struktionen. Vi återkommer nedan till den detaljen.

(12) (w1) En ung kvinna skriver om sin ovilja att ge sig in i en rent sexuell relation: 
Hur skulle han ha vetat att jag inte ville... (Ville ville jag väl egentligen, men inte på det
sättet. Jag var kär, ville ha honom som min pojkvän, inte som sexpartner i första hand..)
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Här ser vi xauxxaux använt, självresponsivt, i preteritum. Sådana exempel finns,
men är betydligt ovanligare än presensfallen. I enlighet med hur preteritum all-
tid fungerar, behandlas i (12) en tydligt tidsfäst situation.

Nästa exempel gäller får:

(13) (w2) 
A: Men herregud släpp detta nu, diskutera istället varför sådana här filmer får finnas
ute överhuvudtaget
B: Får får dom väl ? Sen kan man ju alltid fundera vem som betalar för slikt dravel...

I (13), som är annanresponsivt, saknas tidsfästning och presens används. I alla
de tidigare exemplen har reaktionen förklarats med en men-sats, men här an-
vänds en annan, syntaktiskt mer självständig enhet som uttrycker den enligt
skribenten mer relevanta omständigheten. 

Till slut ska vi ge två exempel med måste från Internet och samtal:

(14) (w2) 
A: måste man ha sex på bröllops natten? [stående bloggfråga]
B: Svår fråga...  Måste, måste man ju inte men det hör ju till. Men känner jag oss rätt
så kommer vi nog somna efter allt ståhej. Vi har ju liksom haft det förut och kommer ha
det igen. Men vi ska allt försöka få till det 

(15) (Antecknat – möjligen något ofullständigt memorerat – samtalsexempel.) Talare B
har talat om en akademisk institution i Manchester som tagit officiell ställning mot Is-
rael i Mellanöstern-konflikten: 
1. A: måste man ta ställning om man ska åka till

2.    Manchester?

3. B: måste måste man väl inte men- -

Vi kan notera att xauxxaux medför att reaktionen kommer att innehålla ett negerat
måste (det andra xaux), vilket avviker från svenskans, enligt traditionell gram-
matik, prefererade alternativ för negerad nödvändighet, nämligen behöver inte.
B i (14) kunde annars ha sagt: Man behöver inte ha sex på bröllopsnatten (jäm-
för även (18) nedan).9 

9 Det föreligger numera enligt vår mening en betydelseskillnad mellan måste inte och behöver inte;
det förra ligger fortfarande ganska högt på en skala av tvång eller nödvändighet (’inte alldeles nöd-
vändigt’) medan det senare ofta lämnar frågan om nödvändighet öppen (jämför SAG 4 s. 311, n.
3). Mats Thelander (2004) tar upp ett dokumenterat tilltagande bruk av negerat måste i den sentida
svenskan. Han diskuterar, och avvisar delvis, en idé som nämns i SAG om att negerat måste ofta
är responsivt och kontrastivt. (Thelander och SAG använder inte termen »responsiv», utan talar om
att språkanvändaren »kopierar en tidigare mening» (SAG 4 s. 201). »Kopiera» synes oss vara ett
för starkt ord; det rör sig om vad Jan Anward (t.ex. 2007) brukar kalla »återanvändning med diffé-
rance». Det är oftast inte bara den prosodiska konturen som ändras från källa till återanvändning.)
Trots Thelanders skepsis vågar vi, i likhet med SAG, anta att negerat måste delvis kan ha sitt ur-
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Talare B i (15) avbryter sig efter men. Om man räknar in men-eftersatsen i
själva xauxxaux-konstruktionen (jämför avsnitt 3.2), så fullbordas den således inte
i denna instans. Men en lyssnare förstår ändå att en fortsättning impliceras
(t.ex. av typen att man inte är tvungen att ta ställning men ändå förväntas göra
det). Xauxxaux är så känd att det föreligger en syntaktisk och pragmatisk projek-
tion (Auer 2005) av en eftersats. Samma förhållande gäller, som Lindström &
Linell (2007) visat, vid x-och-x. (Detta hindrar förstås inte att samma implika-
tion kunde ha förmedlats av en annan konstruktion, t.ex. betonat finit, som i
Man måste väl inte men …)

Pseudo-hjälpverb

Konstruktionen kan också appliceras på pseudo-hjälpverb, med dubblering av
Psaux. Här ger vi en rad exempel (se också exempel 2 ovan). Av utrymmesskäl
avstår vi från specifika kommentarer; vårt syfte är bara att illustrera vilka verb
som uppträder i konstruktionen.

(16) (w2) 
A: Är det ingen som vågar sova med mig
B: vågar vågar jag men jag behöver inte 

(17) (w1) 
... hade bestämmt att jag skulle hinna cykla och göra rent akvariet oxå ... men de hann
jag inte ... eller hann hann jag väl men jag orkade inte 

(18) (w2) 
A: Finns det ngn lista på stängningsdatum?
B: Kanske det? Du behöver ju inte vänta till dess.
C: Behöver behöver man väl inte, men personligen ser jag det som ganska korkat att
hoppa på digitaltåget för tidigt av flera anledningar ...

(19) (w2) 
A:Vilket sminkmärke är ert favoritmärke?
B: Om jag inte handlar där så brukar jag handla från i.d. Eller brukar brukar jag väl
inte, men jag har en foundation från dem och den är såå bra! Jättedryg också, det räcker
hur länge som helst.

(20) (w3) 
A: Jag råkade skära igen, eller råkade råkade jag väl inte, kände inte ens för de men
det bara blev så, som av en vana, för jag brukar reagera så.

sprung i responsiva användningar. Våra xauxxaux-exempel illustrerar ett fall av det som Horn (1985)
kallar »metalinguistic negation»; i ett responsivt yttrande negeras då bara en viss aspekt av ett fö-
regående yttrande.
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Andra hjälpverbsliknande »småverb»

Xauxxaux kan normalt inte appliceras på huvudverb. Men det finns en liten grupp
av verb, som är vare sig vanliga modala hjälpverb eller pseudo-hjälpverb, men
som ändå kan förekomma i konstruktionen, nämligen finnas, bli, ha, komma
och gå (och eventuellt fler). Här några exempel:

(21) (w4) 
A: Finns det verkligen någon plasma/LCD/digital projektor idag som klarar 1920/
1080? Tänker inte uppgradera min anläggning förrän jag kan få äkta HD hela vägen.
B: tja finns finns det väl. Men smakar det så kostar det....

(22) (w3) 
Jag började med cv-workshop imorse, skulle fortsätta med reportage med WWS och se-
dan jobba. Det blev inget med det. Eller blev, blev det men inte så som vi hade tänkt det.

(23) (w3) 
Hade inte kommit in nå lägenhter imorse eller hade hade de väl men inget vi ville ha:)10

(24) (w3) 
Vi väntade på bussen i ca 30 minuter. Men den kom inte. Eller kom kom den. Men inte
på den gatan vi stod. För vi stod på fel gata.

(25) (w3) 
A: Går det att jämna ett land med marken? 
B: Alltså går går det ju så klart, men det krävs oerhört mycket jobb och just detta känns
inte så realistiskt. 

Vi ser här exempel både på annan-responsiv och självresponsiv användning av
xauxxaux. Det senare finner vi i (17, 19, 20, 22, 23, 24). Samtliga dessa, men inget
av de annan-responsiva exemplen, har ett eller före xauxxaux-segmentet. 

Finnas, bli, ha, komma, gå etc. är naturligtvis inte vilka verb som helst.11 De
uttrycker relation, befintlighet, existens, möjlighet eller förändring av något av
dessa förhållanden. Detta gör att de flesta liknar de modala hjälpverben. Går
går, som är det vanligaste av dem, har i själva verket ibland en källa i föregå-
ende yttrande som är kan eller funkar (xauxxaux kan således ibland ha en källa

10 Observera att ha här fungerar som temporalt hjälpverb i källan.
11 Ett exempel finns i SAG (3 s. 266, n.1): […] för finns finns det ju inte. SAG framställer sådana
fall som individuella avvikelser från den normala varianten med finit form av göra i andra positio-
nen. Våra data visar att det rör sig om ett väl etablerat fenomen, åtminstone i interaktivt språkbruk.

Dubblering liknande xauxxaux kan också sporadiskt förekomma vid göra. Här ett exempel där gör
gör förekommer i men-satsens spegling av xauxxaux: 
(26) (w2) 
en kort kavaj som inte sådär proper o prydlig ska jag köpa snart. men just nu hinner jag inte leta.
(hinner gör jag nog, men gör gör jag inte. medvetet.) 
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som är en lexikal (när)synonym). Verben i denna grupp kunde betecknas som
»småverb» med kort form (endast komma är tvåstavigt i finit form) och ofta
med hjälpverbsliknande funktion (SAG 2 s. 536: »formordskaraktär»). Dock
förekommer de i vår konstruktion ofta i huvudverbsfunktion (jämför också (28)
nedan). De är inte så »verbiga» syntaktiskt och semantiskt som majoriteten
lexikala verb (som exempelvis bada, sy, le, dö som inte förekommer i den ak-
tuella konstruktionen). SAG (3 s. 262) talar, i ett annat sammanhang, om dem
som »semantiskt enkla verb».

3. Egenskaper hos konstruktionen xauxxaux 

Vi ska nu ställa samman ett antal iakttagelser om xauxxaux-konstruktionens pro-
sodi, syntax, position i sekvenser, semantik och pragmatik.

3.1 Prosodi

När xauxxaux uppträder i samtal är prosodin ofta ↑xaux °xaux……°, alltså med be-
toningen (och en tydlig tonhöjning) på första positionens verb, inte på V2-
positionens. Vidare är, i förekommande fall, enbart det första Aux i men-satsen
betonat. Ibland tycks en mikropaus uppträda efter ↑xaux i den första satsen. Res-
ten av den första satsen är ofta nedtonad. Den prosodiska nedtoningen tycks
alltså motsvara den semantiska nedtoningen av situationell relevans. Men no-
tera åter att vi hittills har mycket få samtalsbelägg, varför dessa påståenden är
osäkra.

Vi har ganska många fall i blogg- och chattexemplen på att konstruktionen
förekommer ihop med s.k. smileys (t.ex. 10, 14, 16, 31, 34). Det tyder på att
utsagorna i fråga ofta uttrycker skribentens egen känsla eller attityd. De trivs
då gärna med något icke-språkligt ackompanjemang.

3.2 Inre syntax

Vad gäller konstruktionens »inre syntax» (se Linell 2005) kan vi se ett idealty-
piskt mönster: en första sats, som inleds av (Ps)aux-(ps)aux-segmentet, och en
följande men-sats:
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(Ps)auxi + (Ps)auxi + Pro-subj + (satsadverb: {väl, kanske, nog, säkert …}) + (inte)
+
men + (Ps)auxj + (Ps)auxj (eller: gör efter Psauxj) + Pro-subj + (inte)

Exempel på detta är: Kan kan man väl men vill vill man väl inte (1)

Men-satsen speglar i vissa fall (ps)aux-(ps)aux-strukturen i den första satsen,
dock givetvis med ett annat hjälpverb (auxj ) än där (auxi) (se exempel (1, 26)).
Men-satsen har emellertid vanligen alternativa strukturer, som i:

men + Pro-subj + (Ps)auxj + (inte)

som i: […] hann hann jag väl men jag orkade inte (17)

Det allra vanligaste är dock att men-satsen uttrycker ett villkor (för att något ska
hända eller göras) med en friare formulering, till exempel: Vågar vågar ni väl
men de behövs inte (2), Kan kan du men de e bökit alltså (9).

En majoritet av exemplen har negation antingen i den första satsen eller i
men-satsen. Om ingen av satserna är explicit negerad, refererar men-satsen än-
då ofta till ett problem, en försvårande omständighet (som i (9)), eller innehål-
ler ett ifrågasättande.

Det pronominella subjektet i den första satsen (och även i men-satsen) i kon-
struktionens grundstruktur (enligt ovan) är en följd av att yttrandet anaforiskt
syftar tillbaka på vad som tidigare sagts (i källyttrandet). Man kan emellertid
fråga sig om subjektet måste vara ett pronomen: skulle det inte också kunna
vara substantiviskt? Intuitivt förefaller detta rimligt, men vi har i vår korpus få
belägg med substantiv som subjekt. Alla dessa förekommer i källyttranden. I
tabell 1 redovisar vi subjekten i källyttrandet och det reaktiva yttrandets första
sats. Dessutom särredovisas våra 22 fall med går. 

Tabell 1. Subjekt i källsats (A) och reaktiva konstruktionens första sats (B), ba-
serat på antecknade samtalsexempel och w1–w3.

A) Källyttrande

man jag du vi ni 3 pers. 
pron.

opersonl. 
(passiv)

subst. Tot.

psaux + 
psaux 1 4 6 1 1 1 1 – 15
aux + aux 36 13 3 1 1 1 3 9 67
går + går 2 – – – – 18 2 – 22

Totalt 39 17 9 2 2 20 6 9 104
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B) Reaktiva konstruktionens första sats

Som framgår av tabell 1 dominerar man, jag och i viss mån du stort.
(Psaux+gör har motsvarande mönster (ej visat här).) Går avviker eftersom dess
subjekt nästan alltid är det. Det finns några få (n = 9) fall med substantiv som
subjekt i källyttrandet, nästan alla med kan och får i rollen som Aux.12 Att man,
jag och du dominerar avspeglar konstruktionens starkt interaktiva karaktär.13 

3.3 Syntaktisk integrering

Xauxxaux- (eller xaux gör-) segmentet står, som vi sett, först i satsen eller TKE:n,
som satsbas/fundament i en deklarativ sats, och det andra verbet fyller V2-
positionen. Man kunde se det som att xauxxaux-segmentet är syntaktiskt integre-
rat i yttrandets inre sats, i analogi med eller+x i vissa förekomster (jämför (7)).
Men i själva verket är det enbart partiellt integrerat. Låt oss återvända till (9),
och betrakta exemplet i processuella termer:

man jag du vi ni 3 pers. 
pron.

opersonl. 
(passiv)

subst. Tot.

psaux + 
psaux 2 12 – – 1 – – – 15
aux + aux 33 14 7 – 1 12 – – 67
Går + går – – – 1 – 21 – – 22

Totalt 35 26 7 1 2 33 – – 104

12 För ett exempel med kunde, se (28) nedan. Vi har därutöver ett enda exempel på substantiviskt
subjekt i den reaktiva konstruktionen, men detta gäller Psaux+gör, inte xauxxaux:
(27) (w3)
A: hur mycket träning behövs för att hästen ska orka gå 3–4mil/dag i 2 veckor???
det handlar om skritt hela tiden.. 
B: Skrittar du hela vägen så orkar hästen det utan problem även utan förberedande träning, men
varför inte börja med att rida långritter exempelvis varannan dag fram tills er (förmodar jag) se-
mesterritt? 
C: Håller med ovanstående. Orkar gör nog vilken normaltränad häst som helst, om det bara hand-
lar om skritt.
Om vi tar orkar i B:s yttrande som källan till orkar gör, så rör det sig om ett huvudverb. (Å andra
sidan är orkar i A:s yttrande pseudo-hjälpverb, vilket visar på ett nära kontextuellt samband mellan
huvudverbs- och hjälpverbsanvändningar i den aktuella verbkategorin.) Vidare är detta exempel
inte (mot)reaktivt, utan snarast medhållande. Det kan därför inte räknas som ett tydligt exempel på
Psaux+gör.
13 Som vi tidigare visat (Linell & Norén 2005), är vissa användningar av man pragmatiskt nära be-
släktade med jag och du.
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(9) (se även ovan) 
1. M: å då kan man inte bo här?

2. B: ja, kan kan du men de e bökit allså

Talare B börjar sitt yttrande med responspartikeln ja som förstås placeras i för-
fältet, dvs. utanför en (eventuellt följande) inre sats. Därefter låter han kan in-
leda det som kan förväntas bli en inre sats av något slag, kanske en rogativ så-
dan med verbet i första position. I detta moment kan det finita verbet antas pro-
jicera förekomsten av ett subjekt, vilket då normalt bör komma i andra position.
Men nu visar det sig i stället att ett andra identiskt (hjälp)verb kan i V2-position
följer, vilket medför att det första kan måste retrokonstrueras som ett omnäm-
nande av uttrycket kan; det kan inte vara ett vanligt finit verb använt med sub-
jekt i en sats. Den initiala instansen av kan kvarstår sedan utan ett eget subjekt,
eftersom pronomenet du i tredje position tolkas som subjekt till det andra kan.
Man kan därför säga att det första kan inte är fullständigt syntaktiskt integre-
rat.14 Lägg märke till att redan kontrastbetoningen på det initiala kan signalerar
att yttrandet troligen inte kommer att utvecklas till en vanlig finit (fråge)sats. I
stället förvarnar det om att detta kan bli en reaktiv konstruktion. Dessutom bi-
drar möjligen ja i förfältet till att försvaga en eventuell projektion av en fråge-
sats. 

3.4 Sekventiell position

När vi ser på xauxxaux-konstruktionens positioner i något längre sekvenser, dess
»yttre syntax», kan vi således först konstatera att den förekommer både i
responser till andras yttranden (se exempel 1–2, 8–11, 13–16, 18, 21, 25) (an-
nan-responsivt) och till egna tidigare yttranden (12, 17, 19–20, 22–24) (själv-
responsivt). 

Vidare är det föregående yttrandet, det som innehåller källan (som kopieras
eller används i modifierad form) till en annan-responsiv användning, ofta en
fråga, precis som vid x-och-x. Om det inte är en fråga innehåller det ofta en ne-
gering, ett ifrågasättande eller en problematisering. Om man därför delar in

14 Det finns förstås besläktade konstruktioner som är fullt syntaktiskt integrerade. En sådan är »be-
tonat finit», som har funktionen att bekräfta föregående yttrandes proposition. Således skulle B i
(9) ha kunnat svara Ja, de(t) kan man/du men … Detta alternativ, men inte xauxxaux, finns också i
exempelvis tyskan: Ja, man kann aber …

Saaristo (2008) diskuterar en finlandssvensk variant av »betonat finit» (typen de e motsvarande
standardsvenskans de e de) som en responsiv konstruktion, i dialogiskt-grammatiska termer.
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källyttrandena i frågor, sådana (övriga) yttranden som negerar, ifrågasätter el-
ler problematiserar det som man via ett modalt (pseudo)hjälpverb förhåller sig
till, samt neutrala (och oklara) fall, får man ett tydligt utfall. I tabell 2 presen-
terar vi sammanslagen statistik för de vanligaste (hjälp)verben i våra tre verb-
kategorier, dvs. kan, vågar och går, i xauxxaux och x(ps)auxgör.15 

Tabell 2. Källyttrandenas form/funktion vid xauxxaux. 

Frågor Problematiserande Neutrala Totalt

Annanresponsiva 71 15 13 99
Självresponsiva 4 12 15 31

Vi ser alltså att över 70 % (71/99) av de annan-responsiva förekomsterna är re-
sponser på frågor. Om vi också räknar in andra problematiserande yttranden
blir siffran över 85 % (86/99). Vid självresponsiva förekomster är motsvarande
siffra bara drygt 50 % (16/31) (direkta frågor bara 12 % (4/31)).

Xauxxaux tycks således ingå i ett lokalt kommunikativt projekt, där någon
ofta initierar en problematisering (i det yttrande som föregår xauxxaux-yttran-
det) och där xauxxaux-talaren vidareutvecklar problematiseringen och ofta ger
förslag till lösning. Detta liknar x-och-x, fastän här är det oftast x-och-x-tala-
ren som genomför huvuddelen av problematiseringen. Dock föregås också
x-och-x-yttrandet ofta av en fråga eller annan problematisering (Lindström &
Linell 2007). 

3.5 Samförekommande resurser

Vi har redan kommenterat samförekomsten med pronomen (avsnitt 3.2). Vi-
dare kan vi konstatera att xauxxaux-segmentet ibland föregås av ja i annan-respon-
siv användning (t.ex. 9) och ofta av eller i självresponsiv (t.ex. 17, 19–20, 22–
24). Detta senare liknar x-och-x; dock är responspartikel (i den annan-respon-
siva användningen) troligen mindre frekvent än vid x-och-x. 

Den första satsen i xauxxaux innehåller ofta ett satsadverb. Bland dessa är väl
det vanligaste, men ju, kanske, nog och säkert är ganska frekventa. Satsadver-
bialen uttrycker ofta medgivande eller gradering av säkerhet, vilket också
x-och-x gör (avsnitt 3.6–7 nedan). 

15 Vi särredovisar inte de olika verben i de två olika konstruktionerna, eftersom vi inte kan se några
signifikanta skillnader mellan dem.
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Förekomsten av en efterföljande invändning är obligatorisk, oftast en men-
sats med möjlighet till situationsbestämd trunkering efter men (15). I en hel del
fall (13) kan men-satsen dock ersättas av en annan, mer självständig enhet. 

Pronomenanvändningen, men-satsen och möjligheten till satsadverb får an-
ses tillhöra konstruktionen, snarare än enbart dess kotext (såsom Lindström &
Linell 2007 resonerar beträffande x-och-x). En annan samförekommande re-
surs är smileys.

3.6 Kopplingen till hjälpverb och modalitet

X i konstruktionens prototypiska användning är ett hjälpverb: vill, kan, törs, vå-
gar, hinner; om det är ett pseudo-hjälpverb måste det ha använts som hjälpverb
i källan. Huvudverbet i källan utsätts inte i responsyttrandet. 

Generaliseringarna om obligatorisk hjälpverbsstatus gäller dock inte fullt ut.
Det verkar som om konstruktionen kan tänjas till att täcka också andra fall.
Ibland kan dubblering av hjälpverbet kunna förekomma även om källan har
verbet i huvudverbsfunktion: 

(28) (w1) 
En vän till mig har idag påpekat att Sailing visst var en stor hit i USA och att hela al-
bumet sålde bra i landet i väster. Han undrade om jag hade någon annan teori om var-
för LaGaylia inte kunde låten. Jag kom på tre: 
Hon är för ung 
Hon var vid den tiden medlem i en kristen sekt som inte fick lyssna på profan musik. 
Hon har legat i coma. 
Eller också är det en kombination av alla tre. Kunde kunde hon i alla fall inte, men vad
gör det när hon kan Honeysuckle Rose! 

X(ps)auxx(ps)aux kan inte uttömmande beskrivas med enbart formella drag eller en-
bart semantiska kriterier. När vi har betecknat konstruktionen med x(ps)auxx(ps)aux,
så har vi främst uppmärksammat en formellt och funktionellt baserad kategori
(hjälpverb). Men vi har sett att gränsen mellan hjälpverb och lexikala huvud-
verb är flytande, och att konstruktionen ibland kan appliceras på huvudverb
(t.ex. kunna i (28)). Konstruktionen uppträder i tre, delvis överlappande kate-
gorier av verb:

(a) modala hjälpverb, som kontrasteras mot andra modala uttryck (»kan men
vill inte») eller vars relevans graderas (»kan men det är bökigt»), 

(b) pseudo-hjälpverb som ges (eller har) modal (eller aktionell) betydelse i
den aktuella situationen, och kontrasteras mot andra uttryck som har eller
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kan ges modal (eller aktionell) betydelse (»vågar men behöver inte»),
och 

(c) ytterligare »småverb» som ibland uppträder på ett hjälpverbsliknande
sätt (i synnerhet går) och som när de är huvudverb ofta har en abstrakt
och modalitetsbesläktad användning (de kontrasterar mot både modala
och icke-modala uttryck) (t.ex. (21, 24)).

Vi skulle kunna säga att modalitet i vid och nyanserad mening är en egenskap
som ofta utmärker de verb som konstruktionen kan appliceras på och som
framhävs när konstruktionen används. Modalitet brukar ju delas in i epistemisk
och deontisk (SAG 4 kapitel 32), motsvarande ungefär aspekter som sanno-
likhet och vanlighet respektive förpliktelse och villighet i systemisk-funktio-
nell grammatik (Holmberg & Karlsson 2006 s. 58 f.) Kontrasterna i våra data
begränsar sig dock inte till dessa dimensioner, och konstruktionen erbjuder där-
för möjligheter att undersöka vilka oppositioner som språkbrukare faktiskt ur-
skiljer vad gäller modalitet. Det är även intressant att man inom den funktio-
nella grammatiken ibland beskriver modalitet som betydelser i »ett kontinuum
av möjligheter som varken är ja och nej, en gråzon mellan svart och vitt»
(Holmberg & Karlsson 2006 s. 58). Modalitet handlar alltså inte bara om kon-
trast utan också om gradering, vilket framgår av hur den aktuella konstruktio-
nen används i vårt material. Även aktionalitet, som uttrycks av pseudo-hjälp-
verb som hinna och orka, kopplas av språkbrukarna ihop med modalitet i kon-
struktionen.

3.7 Meningspotential: Koncessivitet, relativisering och kontrast

Xauxxaux-segmentet föregås inte av invändande nej. Talaren förnekar således inte
helt relevansen av x utan medger att det finns ett visst fog för att använda x i
situationen. Semantiskt-pragmatiskt bekräftar talaren relevansen av x, men in-
för å andra sidan därefter en annan begränsning eller komplikation såsom mer
relevant i situationen. 

Ett koncessivt element finns också i x-och-x; även den konstruktionen rela-
tiviserar användbarheten av x i situationen (Norén & Linell 2007). I diskus-
sionsavsnittet ska vi utveckla denna punkt ytterligare och diskutera skillna-
derna mellan konstruktionerna.

Xauxxaux-konstruktionens meningspotential, eller om man så vill: dess funk-
tionella potential, innehåller både en relativiserande och en kontrasterande
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aspekt. Man reagerar på användningen av ett modalitetsangivande verb ge-
nom att xauxxaux relativiserar eller graderar modaliteten i den aktuella situatio-
nen och/eller kontrasterar den mot något pragmatiskt relevantare. Då är en in-
delning i ett fåtal enkla kategorier inte nog för att beskriva flexibiliteten och
dynamiken i de modala oppositionerna så som språkbrukarna faktiskt utför
dem.

4. Relationer till några andra reaktiva konstruktioner

Här ska vi se på xauxxaux i relation till några andra reaktiva konstruktioner, fram-
för allt x-och-x. Men låt oss först ta oss an det som skulle kunna betecknas som
xpsaux+gör.

4.1 Xpsaux+gör

Äkta hjälpverb kan endast i exceptionella fall kombineras med gör i xauxxaux, ef-
tersom de ju generellt fungerar som sina egna Pro-verb (SAG 2 s. 539).16

Pseudo-hjälpverben, som ju också kan förekomma som huvudverb, har där-
emot ofta xpsaux gör. De kan således förekomma både med dubblerat identiskt
pseudo-hjälpverb, som i exempel (2, 16–20), och med gör i V2-position. I själ-
va verket är xpsaux+gör betydligt vanligare i vår webbkorpus än xpsauxxpsaux (n =
103 [+ 37 med källan i huvudverbsfunktion] respektive n = 15). Här några yt-
terligare exempel med xpsaux +gör (jfr också (8) ovan):

(30) (w1) 
Imorgon har jag utvecklingsamtal, typiskt. Skulle behöva vara hemma några dagar för
att bara ta det lugnt.
Jag hinner inte skriva så mycket nu, eller hinner gör jag men jag måste vila.
Skriver in vad som händer nu i vecka 29.

16 Här är dock ett exempel med ett äkta hjälpverb följt av gör:
(29) (w3) En gravid kvinna oroar sig för att hennes barn rör sig så lite i magen:
A: […] Jag blir så orolig varje dag för jag tycker att bebisen rör sig så lite. […] Jag tänker ju som
så att nu i slutet är dte ont om plats så då borde man ju känna av den ännu mer. Eller är det så att
nu är det så trångt så den inte vill röra på sig? 
B: vill gör den nog...
... men underbarungen har inte en chans ... visst buffar dn rejält, men på ett annat sätt och inte lika
mkt alls längre. 
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(31) (w2) 
A: BÖööörrrppppp vad mycket text, hur ska jag orka läsa? 
B: Orkar gör du säkert, men kan du verkligen läsa?

Det är jag också osäker på 

Xpsaux+gör sammanfaller delvis med en annan konstruktion som är betydligt
frekventare än xpsaux+gör och som allmänt förekommer med huvudverb; vi kan
kalla den Vkontrasttopik gör:

(32) (w2) Skribenten beskriver bl.a. sin utbrändhet: 
men hur fan ska det lösa sig? har missat så jävla mycket, är det en "riktig" sjukdom...
känns som det är en jävla dålig ursäkt bara. sover gör jag knappt, känns som jag inte
sovit en sekund. missat hela kursen jag läser. skyldig att betala tillbaka nästan 50000kr.
kanske inte har något jobb kvar!

Vkontrasttopik gör är inte reaktiv i den bemärkelse som vi talar om i den här artikeln.
Dess initiala finita verb har nämligen mycket sällan en explicit källa i form av
samma verb i den föregående diskursen som någon reagerar emot. Däremot är
konstruktionen responsiv (Linell 2005), eftersom den används för att topikali-
sera en ämnesaspekt som projiceras av eller ligger latent i föregående text. I ex-
empel (32) berättar skribenten om sin utbrändhet, ett ämne som kan förväntas
aktualisera sömnsvårigheter.

Xpsauxgör uppvisar flera skillnader gentemot x(ps)auxx(ps)aux. Ett drag är att käl-
lans morfologiska form varierar mer i xpsauxgör. Vi har i vår korpus ett drygt
dussintal exempel på byte av morfologisk form från källa till reaktion. I exem-
pel (31) såg vi ett byte från infinitiv till presens. Här ett exempel på byte från
preteritum till presens: 

(33) (w2) 
Åh så trist det är att tvätta verkligen. Tänk om man hade råd att göra som Seinfeld att
bara lämna in allt och sen hämta det nytvättat, struket och ihopvikt :-) Borde lämna igen
en julklapp på Åhlens som jag inte vill ge bort längre. Hann inte idag heller, eller hin-
ner gör jag ju eftersom de stänger 19 men jag tvättar juh... Man sitter på Internet all-
deles förlänge om dagarna :-) ...

Bland våra exempel med preteritum i källan för x(ps)aux x(ps)aux förekommer inte
något sådant tempusbyte (se exempel 12, 17 och 28). Däremot förekommer det
att källan står i infinitiv (se exempel 11).

I andra exempel med xpsauxgör står källans pseudo-hjälpverb i imperativ eller
konjunktiviskt preteritum. Vi har t.o.m. sett enstaka fall där källan har nominal
form (ej återgivna här). Några sådana fall har vi inte sett för x (ps)auxx (ps)aux.
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Ytterligare en skillnad mellan x(ps)auxx(ps)aux och xpsauxgör är att x i den senare
kan utgöras av en infinitiv. Detta gör att xpsauxgör liknar Vkontrasttopikgör. (I ex-
emplet (32) skulle skribenten, i enlighet med andra exempel i vår korpus (ej vi-
sade här), kunnat använda sova i stället för sover). Infinitiven är ju verbets se-
mantiskt och grammatiskt mest neutrala form utan drag av tidsfästning genom
ändelser, som i (34):

(34) (w2) 
A: Fråga Dynamite, det var hans idéer 
B: det vågar jag inte än, eller våga gör jag, men jag har ingen röst, då den försvunnit.
då det lär låta löjligt. 

I (34) verkar B anse att han allmänt sett vågar (sjunga), men att en tillfällighet
(han har tappat rösten) är en relevantare omständighet som får honom att inte
göra det. 

I ett par av våra exempel med xpsauxgör och infinitiv står källan i supinum,
t.ex.:

(35) (w3) 
A: Vad har du alltid velat göra men aldrig vågat?
B: vågat? våga gör jag, men jag har bara inte fått tillfälle

Här använder skribenten en seriell konstruktion, först fristående x (med beva-
rande av supinumformen) och sen xpsauxgör med x i infinitiv. (Vi återkommer
till de seriella konstruktionerna i avsnitt 4.4.)

Vi ser i (34, 35) att källan till den reaktiva infinitiven (här: våga) kan ha
en morfologiskt böjd form. Möjligheten till reaktiv infinitiv plus finit
tycks emellertid inte finnas vid äkta hjälpverb; vi har inte fått några träffar
på kunna kan (jag), vilja vill eller få får. Xauxxaux är alltså här annorlunda än
xpsauxgör.17

Det finns alltså syntaktiska skillnader mellan konstruktionerna med och utan
gör. Den förstnämnda har större variation i såväl källans morfologiska form
som i men-satsens syntax (jämför avsnitt 3.2) och semantik. Den omständighet
som kontrasteras mot källan formuleras inte heller lika ofta i en men-sats. Se-
mantiskt-pragmatiskt är innehållet också friare vid gör, dvs. det måste inte
handla om modalitetsoppositioner eller -gradering (se till exempel (34) och

17 Vi har hittat ett enstaka exempel på att det första pseudo-hjälpverbet i xpsauxxpsaux kan stå i infinitiv:
(36) (w4) Jag har sån beslutsångest om jag ska våga (våga-vågar jag men ja…) mig på att pierca
igen.
Detta antyder att pseudo-hjälpverb även på denna punkt kan uppföra sig annorlunda än äkta modala
hjälpverb. (Observera dock att också källan i detta exempel står i infinitiv.)
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(35) ovan). Vi lutar därför mot att betrakta konstruktionerna som olika och inte
som varianter av samma konstruktion.

Inom konstruktionsgrammatik (Fried & Östman 2005) talar man om att kon-
struktioner »ärver» drag från överordnade abstraktare konstruktioner. Xauxxaux

ingår således bland kontrastivt-tematiserande konstruktioner, som också är
responsiva. Flera av dessa konstruktioner ingår dessutom i kategorin deklara-
tiva konstruktioner, etc. Utrymmet tillåter emellertid inte en omfattande ge-
nomgång av relationerna mellan x(ps)auxx(ps)aux och xpsauxgör och mellan den se-
nare och Vkontrasttopikgör. Men man skulle dock kunna formulera en hypotes om
att xpsauxgör, som ju delar drag med både xauxxaux och Vkontrasttopikgör, har påver-
kats av dessa två angränsande konstruktionsmönster. Det vore intressant om en
sådan hypotes kunde beläggas språkhistoriskt.18

4.2 X-och-x och andra reaktiva konstruktioner

Vi har tidigare konstaterat att xauxxaux ingår i en familj av besläktade reaktiva
konstruktioner. Som vi antydde redan i avsnitt 1 är dessa reaktiva konstruk-
tioner och deras enskilda användningar i olika grad konfrontativa; de varierar
från att vara neutralt frågande eller delvis oförstående inför användningen av
x till att framställa den som helt obegriplig eller oförsvarlig. Konstruktio-
nerna varierar också i graden av syntaktisk integrering.

Vadå+x förefaller ofta vara starkt konfrontativt, i synnerhet i kombination
med en indignerad prosodi, och är nästan alltid annan-responsivt, dvs. talaren
reagerar mot vad någon annan sagt. X-och-x är däremot måttligt konfrontativt
och kan vara både annan- och självresponsivt. Det är syntaktiskt separerat i

18 Vi har också fått förslaget att xauxxaux skulle kunna vara en variant av en topikalisering av Aux+det
följt av en kopia av Aux i V2-position, där det är objekt till det initiala Aux. Vi har dock funnit
mycket få exempel av den typen. Exempel (37) är dock troligen ett sådant:
(37) (w4) 
A: Man kan inte skaffa en fågel pga att den e vacker bara..
B: (…) så att jo, jag tror man (kan) skaffa en fågel pga vad som helst!
A: Ja kan det kan man! Men man Ska inte det! Abssolut inte!
(Jämför även senare delen av exempel (48) i not 25.) I de flesta fall när man söker på exempelvis
sekvensen kan det kan visar interpunktionen att det snarare rör sig om sekvensen kan + det kan,
där det första kan är ett fristående x, som sedan följs av det som topikaliserat objekt till det andra
kan, som i följande exempel:
(38) (w4) 
Jag borde käka, men jag orkar inte städa upp i köket, och jag kan inte laga mat om jag inte gör
det först. Eller kan, det kan jag väl, men jag lär inte vilja äta det jag lagat.
Evidensen talar således inte för att kan kan är en variant av kan det + kan. 



94 Per Linell & Kerstin Norén

ett annex, dvs. i förfältet, men är ibland prosodiskt integrerat (Lindström &
Linell 2007). 

Xauxxaux är måttligt konfrontativt, både annan- och självresponsivt, och syn-
taktiskt (partiellt) integrerat. Både x-och-x och xauxxaux innehåller koncessiva
och relativiserande snarare än adversativa element. Dessa två är de reaktiva
konstruktioner som liknar varandra mest, och vi ska därför koncentrera den
fortsatta jämförelsen på dem.

Tabell 3. Topologiskt schema (i stort enligt Lindström 2005):19 

X-och-x-segmentet står i förfältet (som initialt annex) och är inte integrerat som
initialled i den följande satsen; man kan normalt inte fortsätta direkt med ett fi-
nit verb i V2-position.20 Lindström & Linell (2007) analyserar men-satsen som
en del av efterfältet, vilket som syns i tabell 3 (ofta) då lämnar kärnfältet tomt.
Själva x-och-x-segmentet är enligt denna analys en tillräcklig och ekonomisk
resurs för att uttrycka det relativa; man behöver inte säga något i stil med »det
beror på».

Förfältet och initialfältet är turens mest responsiva zoner; de visar hur talaren
responderar på föregående tur. Detta betyder givetvis inte att alla yttranden
koncentrerar sina responsiva aspekter till början (eller de projektiva till slutet);
responsivitet och projektivitet är egenskaper som tillkommer turer i deras hel-

Förfält Kärnfält Efterfält

Initialfält Mittfält Slutfält Ex. nr
Inledare Finit  Subj  Sadv

a) xauxxaux

vågar vågar   ni    väl men de behövs inte 2
Ja kan kan     man men det är en bit 10
Eller brukar brukar jag  väl inte men jag har … 19
Generellt: 
Responspartikel 
eller konjunktion

b) x-och-x

(Ps)aux (Ps)aux  Pro  Sadv men-sats

ja-eh    många å 
många

men de e nåra stycken 3

brukar och 
brukar

jag har gjort det en 
gång

4

19 För topologiska scheman i allmänhet, se SAG (4 s. 6 ff.).
20 Lindström & Linell (2007 s. 63) har några exempel på integrering i satsen, alla från Internet.
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het. Syntaktiskt sett är dock initialfältet starkt projektivt inom satsen. De reak-
tiva konstruktionerna placerar mycket riktigt x i yttrandets (turkonstruktions-
enhetens) inledning; det hamnar i förfältet i x-och-x och vadå+x och i kärnfäl-
tets första position vid xauxxaux. 

4.3 Xauxxaux och x-och-x som alternativ i likartade situationer

Xauxxaux och x-och-x är besläktade. Evidens för detta är att de kan förekomma
som delar av relativt likvärdiga språkliga åtgärder i samma eller likartade si-
tuationer. Det är svårt att hitta autentiska exempel från levande livet där exakt
samma förutsättningar för en relevant fortsättning föreligger. Men vårt webb-
material erbjuder faktiskt vissa data som nästan liknar en experimentellt kon-
trollerad situation; ibland lägger en skribent ut specifika frågor som besvaras
av flera deltagare i ett internetforum e.d. I (39) har vi reproducerat sex av sam-
manlagt tio korta stående frågor (egentligen en huvudrubrik vågar du … med
tio delfrågor) som varit tillgängliga på A:s sajt. Här ger vi dem med elva svar
från olika respondenter (B1–11):

(39a) A: Vågar du skrika åt dina föräldrar? 
B1: Vågar gör jag. men varför skulle jag? (w3)
B2: Vågar gör jag, men vill? (w3)
B3: våga gör jag väl, men det händer inte ofta. avstår helst.(w2)
B4: nej, eller våga och våga. vågar gör jag väl men jag vill inte.
(w2) (analyserat som exempel (41) nedan)

(b) A: Vågar du fisa inför din flickvän/pojkvän? 
B5: Vågar gör jag väl men det är ju äckligt (w2)

(c) A: Vågar du pierca dig? 
B6: vågar gör jag men får inte (w2)
B7: Vågar och vågar, jag vet inte tror jag gör det i alla fall. (w3)
B8: Våga gör jag väll men skulle aldrig göra det.. (w2)

(d) A: Vågar du ha sex på offentlig plats? 
B9: Vågar vågar jag nog, men vill vill jag nog inte. (w3)

(e) A: Vågar du vara omogen? 
B10: vågar vågar jag nog (w2) 

(f) A: Vågar du äta småkryp? 
B11: Vågar vågar jag nog, men det smakar nog inte så bra. (w3)

Självfallet kan man inte likställa de olika kontexterna innehållsligt, men de har
ändå något gemensamt; de handlar om sådant som skulle kunna tänkas vara ge-
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nant eller otrevligt att göra. Som vi ser har respondenterna i de citerade elva fal-
len valt reaktiva konstruktioner. Det är i sådana fall då de uppenbarligen inte
kunnat svara entydigt jakande eller nekande. Svaren exemplifierar x-och-x,
x(ps)auxx(ps)aux och xpsauxgör, som alla tycks kunna vara passande varianter i en så-
dan situation. Vi har t.o.m. ett svar (39a: B4) där x-och-x och xpsauxgör förekom-
mer efter varandra i samma svar (se också exempel 43). Men de olika konstruk-
tionerna kan betona olika nyanser.21 X-och-x i (39c: B7) tycks uttrycka att re-
spondenten tvekar om hon vågar pierca sig, men hon bestämmer sig ändå för
att kanske våga göra det. Xauxxaux och xpsauxgör används i nio fall. Här tycks det
hela tiden vara fråga om att man vågar, men i inget av fallen är detta särskilt
relevant, eftersom det finns andra, tyngre vägande omständigheter som talar
emot att göra det som är aktuellt. Respondenten i (39b) säger sig våga fisa i sin
partners närvaro, men tycker att frågan är irrelevant, eftersom scenariot är mot-
bjudande (och därför inget hon/han vill göra). I förbigående noterar vi slutligen
att svaret i (39e) helt saknar konstruktionens men-sats, men vi kan nog anta att
någon reservation kommuniceras bara genom att påbörja den väl igenkännbara
konstruktionen (jämför exempel 15).

4.4 Seriella konstruktioner och hybrider

Ibland kan två reaktiva konstruktioner ordnas efter varandra, seriellt, eller blan-
das och ge upphov till hybrider. I (41) förekommer både kan och kan, och kan
kan. Det är förstås ingen tillfällighet att x-och-x kommer först. X-och-x-seg-
mentet placeras ju, som vi såg i avsnitt 4.2, i förfältet, medan xauxxaux-segmentet
är integrerat som spetsställd konstituent i matrissatsen. Men det finns också en
semantisk-pragmatisk sida av detta; ordningen avspeglar progressionen i tala-
rens ställningstagande. X-och-x lämnar frågan öppen huruvida x är situationellt
adekvat, medan talaren med xauxxaux bekräftar (alternativt förnekar) x, för att i
eftersatsen introducera en annan omständighet som ges överhanden. X-och-x är

21 Därmed inte sagt att x-och-x alltid uttrycker en annan nyans än xauxxaux. Det är snarare så att kon-
struktionerna har delvis överlappande meningspotentialer och att det i olika enskilda instanser är
olika aspekter i meningspotentialerna som aktualiseras. I vissa fall kan kärnaspekter bakgrundas
eller neutraliseras (Norén & Linell 2007). I följande exempel synes x-och-x i den funktion som
xauxxaux normalt har, med kontrasterande modalitet:
(38) (w3)
A: Vågar du rangordna dina vänner och bekanta i vilka som betyder mest?
Kan man göra det eller inte?
B: Vågar och vågar.. Det vill iallafall inte jag göra
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mer öppet problematiserande och föregås i självresponsiv användning ofta av
eller, medan xauxxaux är mer assertivt. 

(41) (w2) 
Har fått en förfrågan om att DJ:a på The Apartment i slutet av juni (hoppas det inte
är när jag är i Sverige bara…), på Lushs nästa fest! Skulle ju så klart vara precis hur
kul som helst. Men frågan är om jag kan..? Eller kan och kan, kan kan jag väl, men
man vill ju att det blir övergrymt också! Får öva lite här hemma i sovrummet tror
jag…

I (42) ser vi ett annan-responsivt exempel på samma ordning:

(42) (w2) 
A: Skillnaden är väl att man får köra den från Sverige, vilket man inte kan med Poker-
room.com.
B: kan och kan. Kan kan man, får... nja... men d e klart du har i princip rätt...

Exempel (43) visar också x-och-x och Psaux+gör efter varandra:

(43) (w2) (samma som 39a: B4) 
A: vågar du skrika åt dina föräldrar?
B: nej, eller våga och våga. vågar gör jag väl men jag vill inte.

Här uppträder således x-och-x med modifiering från källans presens till infini-
tiv, en förändring som belagts och kommenterats tidigare (Norén & Linell
2007).

I (44) är det ett eller-prefigerat måste som föregår måste måste. Eller+x står
här i förfältet, fastän denna konstruktion ofta involverar syntaktisk integrering
(exempel 7). Samma semantisk-pragmatiska förklaring som vid x-och-x, enligt
ovan, är också här giltig.

(44) (w2) (Ur en intervju i Aftonbladet) 
A: Är det omöjligt att leva med en person hela livet?
B: Nej, det tror jag inte. Men som Woody Allen sa en gång: »Äktenskapet intstiftades i
en tid då medellivslängden var hälften så lång som nu». Det är klart att man måste byta
partner. Eller måste ... »måste» måste man inte. Som några indier jag känner säger:
»All is good». Allt är bra. Du måste leva ditt liv som du måste leva ditt liv.

Exempel (45) exemplifierar samma ordning: fristående eller-prefigerat x före
xauxxaux:

(45) (w2) 
Idag har jag inte gjort nånting alls i princip.
Sov länge, vaknade, duschade, åt frukost, prata med J. 
[…]
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De är helt underbart skönt att inte behöva göra nånting.
Det är så det ska vara, eller behöva jag borde göra en massa saker, men behöver behö-
ver jag ju inte :)

I (45) kan man säga att det som skulle ha kunnat följa xauxxaux-satsen som en
men-sats (»jag borde göra en massa saker») har hamnat före xauxxaux. Vi tolkar
detta som en konsekvens av att talaren börjat med konstruktionen med eller+x,
vilket är ett segment som normalt står i förfältet som initialt annex. Man kan
också tolka den men-inledda satsen med behöver behöver som just en efter-
ställd men-sats med dubblerat pseudo-hjälpverb.22 

Ett fenomen som är besläktat med seriella konstruktioner är när två kon-
struktioner delvis smälter samman, amalgameras. Ett autentiskt samtalsexem-
pel är följande: 

(46) GSLC: A0411011 (Från en semantisk intervju om begreppet »natur»: A = Adam,
intervjuare, P = Per, intervjuad) 
1. A: ja (.) men naturen själv kan man inte se

2. som en levande organism

3. P: ja kan å kan kan man väl

4. A: ja men du menar ja (0.5) gör du de (.)

5. eller (.) tänker du så

6. P: je e ganska (.) ja: (,) nej ja ä: (.)

7. ja tänker inte på de sättet (.) men de e ju

8. (.) ja skull- (.) näe ja tror inte ja vill

9. göra de va [...]

Här börjar P sitt yttrande på rad 3 med en responspartikel (ja) följd av x-och-x.
Hur fortsättningen ska tolkas kan diskuteras. Man kan se det som att P fortsätter
med en vanlig påståendesats utan initialt det, alltså med V2-ordföljd. Man
skulle också kunna tänka sig att P omtolkar det andra kan i x-och-x-segmentet
och bygger ut det till en xauxxaux. Dock fortsätter han inte med den karaktäristis-
ka men-satsen. Å andra sidan bidrar A just med en sådan, varför man skulle
kunna säga att de samkonstruerar något som liknar en fullständig xauxxaux-kon-
struktion (kan kan man väl men gör du de). 

I (47) från webben tycks skribenten börja med x-och-x, typiskt för det själv-
responsiva fallet föregått av eller (här skrivet lr), men därefter låter skribenten
det andra x utgöra psaux i Psaux+gör: 

(47) (w2) 
men jag vet själv hur det är får också panikatacket ibland
vågar själv inte prata m någon

22 Jämför exempel med gör gör i (26) (not 11) och (48) (not 25).
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lr vågar o vågar gör ja väl
men föräldrarna
o ja litar inte på bup aldrig varit där o kommer inte hlr 
har nåt bett alal som skickat remiss t mig dra åt helvete så:P

De seriella konstruktionerna illustrerar något som var implicit redan i vår
preliminära analys i avsnitt 4.2: somliga reaktiva konstruktioner, framför allt
vadå+x, ger uttryck åt en spontan reaktion, medan andra, i synnerhet x-och-x
och xauxxaux , visar mer på en reflekterande analys av vad som är relevant i si-
tuationen.23 Det är naturligt att det förra kommer före det senare. Vi har alltså
en ikonisk relation mellan form (sekvens) och funktion. 

5. Diskussion och slutsatser

Xauxxaux ingår i ett semantiskt-pragmatiskt fält som består av grammatiska kon-
struktioner, nämligen reaktiva konstruktioner, snarare än rent lexikala resurser.
Med en reaktiv konstruktion inleder och/eller genomför talaren ett lokalt kom-
munikativt projekt, där den situerade tolkningen av ett uttryck x omförhandlas.
Användningen av x utlöser med hjälp av xauxxaux eller x-och-x en förhandling om
dess situerade innebörd eller lämplighet (i engelsk terminologi: »appropriate-
ness»). Konstruktionerna i fråga är enligt vår teori konventionellt designade att
ge uttryck åt en sådan semantisk-pragmatisk förhandling.

Xauxxaux-konstruktionen används i vissa typer av kommunikativa situationer,
där någon först föreslår att, eller (oftare) frågar om, ett visst val (att göra något
visst eller inte göra det) är relevant. Därefter nedtonar någon annan, eller ibland
samma person, relevansen och framhåller (i eftersatsen) något annat som mer
relevant. Med stöd av meningspotentialen hos xauxxaux bekräftar talaren kärn-
aspekten hos ((hjälp)verbet) x men begränsar dess relevans genom att förneka
någon annan viktig förutsättning för att subjektet ska göra det som ett i den fö-
regående kotexten uppträdande huvudverb betecknar. 

Det just sagda utgör en viktig skillnad gentemot x-och-x, med vars hjälp man
förhandlar om vilka aspekter av x:s meningspotential som gäller, vilka som ska
förgrundas respektive bakgrundas (Norén & Linell 2007, Lindström & Linell
2007). Man kan säga att x-och-x handlar mer om själva ordvalet och om seman-

23 Om skillnader mellan »reflexiv» (spontan) och »reflekterande» responsiv förståelse, jämför
Carston 2005. 
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tiken, det konceptuella, hos x (givetvis i relation till situationens kommunika-
tiva behov och det aktuella kommunikativa projektet), medan xauxxaux handlar
förhållandevis mer om pragmatik, att det första yttrandet genom x inte fokuse-
rar på det relevanta i situationen. 

Genom xauxxaux säger talaren eller skribenten exempelvis att om något har in-
träffat eller kan inträffa, så är det – för att ta några exempel – inte en fråga om
mod (vågar) utan det avgörande är i stället (förekomsten av eller avsaknaden
av) behov (behöver, behövs) eller lust (vill), eller – för att ta några ytterligare
exempel – inte en fråga om förmåga eller möjlighet (kan) utan om vilja (vill),
inte om tid (hinna) utan om ork (orka), inte om ork utan om lust (vill). Å andra
sidan finns det också en del skalära fall, särskilt med kan och går, där talaren
bekräftar x (möjligheten eller förmågan) men nedgraderar dess relevans genom
att påtala någon svårighet (de e bökit (9), det är en bit [å gå] (10), det krävs oer-
hört mycket jobb (25) etc.). De senare fallen liknar x-och-x mera. De visar ock-
så hur konstruktionen (xauxxaux) som sådan och dess meningspotential samspelar
med andra språkliga resurser (semantiken hos kan, går etc.). 

Det kan vara intressant att till slut göra en sammanställning av likheter och
skillnader mellan xauxxaux och x-och-x (tabell 4). Den nedersta raden i tabellen är
av särskilt intresse. X-och-x fokuserar ordvalet (av x), medan xauxxaux mer förhand-
lar om vilken (modal) innehållsaspekt som ska framhävas som mest relevant i si-
tuationen. X-och-x handlar därför om något konceptuellt, den situerat relevanta
innebörden av x. Xauxxaux däremot används i situationer där flera förutsättningar är
nödvändiga för att något ska ske eller göras. Talaren eller skribenten framhäver
att det som x står för inte är så viktigt och relevant, och i stället lyfts, genom den
följande men-satsen, något annat villkor upp som centralt i situationen.

Dessa skillnader förklarar två andra fynd som vi tagit upp ovan. För det
första förstår vi varför x-och-x-segmentet kommer före xauxxaux-segmentet i se-
riella konstruktioner: det förra i inledande annex (förfält) och det senare i sats-
basen (initialfältet i den inre satsen). Denna ordning är naturlig eftersom
x-och-x bara signalerar ambivalens eller oklarhet (osäkerhet) kring att x är
problematiskt i den aktuella kontexten, medan xauxxaux direkt tar ställning: x ut-
säger något som egentligen är ganska irrelevant, när det är någon annan om-
ständighet som är viktig. 

För det andra kan vi belysa formförändringarnas riktning vid byte av morfo-
logisk form. Vid x-och-x tycks förändringen (om en sådan förekommer) alltid
gå mot den neutrala lexikala grundformen (infinitiv, artikellös form vid sub-
stantiv) (Norén & Linell 2007, Lindström & Linell 2007). Detta kan förväntas
eftersom konstruktionen lyfter fram och problematiserar det begreppsliga inne-
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24 Detta skulle också kunna tänkas avspegla en skillnad mellan samtals- och skriftanvändningar.
Huvuddelen av våra data beträffande xauxxaux är från Internet.

hållet i x. Vid xauxxaux går förändringen (om en sådan förekommer) däremot mot
presens, den mest neutrala och generella finita formen. 

Ett av våra syften i denna artikel har varit att jämföra xauxxaux med några andra
reaktiva konstruktioner, främst x-och-x. Men vi har också visat att xpsauxgör tycks
vara en delvis annan konstruktion, som dock är besläktad med både xauxxaux och

Tabell 4. Likheter och olikheter mellan xauxxaux och x-och-x.

Responsiva relationer till 
tidigare yttrande

Båda är reaktiva, dvs. de tar 
upp x ur ett tidigare yttrande.

X-och-x har (nästan alltid) 
källan i föregående yttrande. 
xauxxaux kan undantagsvis ha 
den något längre bort.24

Kategoritillhörighet hos 
uttrycket x

X i xauxxaux är oftast ett finit 
hjälpverb eller pseudo- 
hjälpverb, medan x i x-och-x 
kan vara vilket uttryck som 
helst.

Placering och integrering av 
det segment som innehåller x 
(i relation till följande sats)

I båda står kärnsegmentet 
initialt i en ny TKE eller tur 
(eller skriftspråklig mening).

Segmentet är vid xauxxaux 
(delvis) syntaktiskt integrerat 
som satsbas i en sats. X-och-x 
står som annex i förfältet.

Prosodi (i talat språk) Båda har kärnsegmentet (eller 
åtminstone delar av det) 
prosodiskt framhävt. 

I xauxxaux är det första xaux 
kontrastivt framhävt, medan 
resten av satsen, inklusive det 
andra xaux, ofta är prosodiskt 
nedtonad. Verbet i men-satsen 
är dock betonat. I x-och-x är 
båda x:en betonade och den 
följande satsen (som kan men 
inte behöver inledas av men) är 
inte nedtonad.

Samförekommande 
språkliga resurser

Båda har liknande 
samförekommande språkliga 
resurser vad gäller satsadverb 
(t.ex. väl, ju, nog).

Xauxxaux har pronominella 
subjekt, vid x-och-x kan den 
följande satsen ha varierande 
uppbyggnad. I xauxxaux är ofta 
antingen första satsen eller 
men-satsen negerad.

Semantisk-pragmatisk 
funktion

Båda förhandlar om vad x ska 
stå för eller ha för status. Båda 
handlar om att x inte helt eller 
träffsäkert uttrycker det 
relevanta i situationen. 
Konstruktionerna har en 
koncessiv karaktär.

X-och-x förgrundar resp. 
bakgrundar olika aspekter av 
meningspotentialen hos x. 
Xauxxaux medger och bekräftar x 
men avfärdar dess situationella 
relevans, till förmån för en 
annan relevant omständighet 
eller modalitet. 
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den konstruktion vi kallat Vkontrasttopikgör. De formella egenskaperna och me-
ningspotentialerna hos dessa konstruktioner överlappar delvis. Detta stämmer
med en dialogisk språkteori, enligt vilken de språkliga resurserna alltid sam-
spelar med kontextuella faktorer i språkanvändningen och medför dynamisk
föränderlighet och delvis suddiga kategorigränser. 

Det finns ett flertal frågor kring xauxxaux som skulle behöva studeras ytterli-
gare. Det gäller bl.a. det nyssnämnda problemet om xauxxaux och xpsauxgör verk-
ligen bör ses som två skilda konstruktioner. En annan fråga gäller prosodin hos
konstruktionerna. Eftersom vi saknar inspelade samtalsexempel har vi svårt att
uttala oss med säkerhet om prosodin. Dock menar vi, på grundval av autentiska
exempel som vi hört och antecknat, och med hjälp av vår intuition (som dock
är osäker!), att betoningen i xauxxaux ligger på det första x:et, inte på det andra i
V2-positionen. Detta kan tyckas något överraskande, eftersom kontrasterande
och insisterande betydelse brukar uttryckas med starkare betoning på det finita
verbet i V2-positionen (konstruktionen »betonat finit» som nämndes ovan).
Men xauxxaux insisterar inte, snarare tvärtom. Att betoningen ligger på första le-
det kan sammanhänga med att konstruktionen är just reaktiv, i den bemärkelse
vi använder termen, snarare än hävdande (man insisterar inte på något som
problematiserats). Möjligen kan man tala om en spänning mellan en reaktiv
funktion och en insisterande, som kan komma till uttryck i en skillnad mellan
exempelvis vågar gör och vågar GÖR? 

Slutligen noterar vi att xauxxaux och även x-och-x sällan förekommer i mer tra-
ditionella skriftgenrer,25 medan de uppträder i interaktivt språkbruk. De före-
faller vara på frammarsch, inte minst i sociala medier. Det skulle vara intres-
sant att närmare belysa konstruktionernas utvecklingshistoria. Detta aktualise-
rar ytterligare en viktig dimension som vi vet ganska lite om, nämligen de re-
aktiva konstruktionernas motsvarigheter i andra språk, särskilt i dem som
ligger nära svenskan. Vi vet dock att x-och-x finns i olika språk i Norden, in-
klusive finskan (Lindström & Linell 2007). Xauxxaux tycks emellertid inte finnas
i något av dessa språk.26 Detta gör knappast konstruktionen mindre intressant. 

25 Vi har något enstaka skönlitterärt exempel (men har inte letat systematiskt i skönlitterära data-
baser):
(48) »Och här sitter jag nu alltså och kan inget annat. Nå, kan kan jag ju, men gör det gör jag inte.
Det är sent.» (Bonniersromaner 1980/81, Språkbanken, Göteborgs universitet).
26 Preliminära kontakter med kolleger som har andra språk som modersmål tyder på att danskan,
norskan, engelskan och tyskan saknar en direkt motsvarighet till xauxxaux. Danskan har xpsauxgör och
reaktivt-responsivt initialt huvudverb följt av gör med verbet antingen i finit form eller infinitiv. I
engelska skulle exempel (1) kunna uttryckas som can you can, but you wouldn’t want to. Tyskan
tycks bara ha infinitiv spetsställt, ibland också vid hjälpverb: können kann ich aber …, vid sidan
om andra uttryckssätt (wir können ja aber müssen nicht; nja, müssen weiss ich nicht). Finskan
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