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Inom grammatikaliseringsstudier av hjälpverb tas subjektsautonomi  som ett tecken på bleknad eller 
grammatisk betydelse. Som evidens för subjektsautonomi räknas expletiva subjekt, men ibland även 
inanaimata. De inanimata subjekten kan dock tolkas på olika sätt: som tecken på besjälning, som 
metonymier, som indikationer på övergångskontexter eller som naturligt förekommande subjekt hos 
ett redan subjektsautonomt hjälpverb. Hur de tolkas i historiska studier beror alltså mycket på 
analysen av hjälpverbets övriga användning i perioden, och  föredraget diskuterar förekomst och 
tolkning av inanimata och expletiva subjekt hos vilja, vars betydelser och hjälpverbsstatus varierat 
mycket. 

Det svenska vilja har under fornsvensk och äldre nysvensk tid haft många, sinsemellan relaterade, 
modala, temporala och aspektuella betydelser, som intentionell, epistemisk, futural och proximativ 
(Björkstam 1919: 200–220). Lagervall finner att viljas konstruktionsmönster med avseende på 
komplementen förändrats mycket lite (2014:301–304), men relationen till subjektet har förändrats 
desto mer. Det har nämligen, i sina grammatiska betydelser, kunnat användas subjektsautonomt.  

(1) Effther myken Spannemåle will iffrå the fremende städer inhemptet bliffwe. (1523) 

I modern danska och norska används ville och vil nu futuralt, men i svenskan har det mesta av den 
futurala betydelsen gått förlorad, liksom den epistemiska och proximativa. I modern svenska används 
vilja med infinitiv nästintill uteslutande intentionellt, och klassificeras som ett modalt hjälpverb med 
intentionell betydelse (Teleman et al. 1999:2:542), eller som ett viljeverb (Christensen 1997:11). Det 
används också vanligtvis subjektsorienterat, utom i icke-affirmativa kontexter där det kan användas 
med expletiva det-subjekt.  

(2) Nej, det vill inte riktigt lossna för Red Bull den här säsongen heller. 
(3) Det vill inte riktigt sluta regna. 

Föredraget beskriver utifrån en historisk korpusstudie av SAOB:s exempel hur och när viljas övriga 
grammatiska betydelser försvunnit, så att endast den intentionella betydelsen blivit kvar. Det 
beskriver också hur förlusten av dessa betydelser relaterar till viljas varierande subjektsautonomi, 
och diskuterar metoderna för att identifiera subjektsautonomi i äldre svenska.  
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