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Med den deskriptiva termen ”dubbel passiv” avser jag här satser där ett verb i passiv (V1) 
direkt följs av ytterligare ett verb i passiv (V2) (ibland föregånget av infinitivmärket att/å). 
Jag tänker diskutera tre passivkonstruktioner som involverar dubbel passiv men som uppvisar 
olika mönster beträffande vilka passivformer, vilka verbformer och vilka verbtyper som kan 
användas. Huvudvikten läggs vid svenska men jämförelser med danska och norska spelar en 
viktig roll i framställningen. 

I lyftningspassiv (subjekt med infinitiv, Lyngfelt 2011, reportive passive, Ørsnes 2013) är V1 
i svenska alltid s-passiv och V2 infinit:  

(1)  a.   Flera personer befaras ha skadats.              (Lyngfelt 2011:214) 
   b. * Flera personer befaras (att) har skadats. 

De verb som används i lyftningspassiv konstrueras i aktiv normalt med en finit bisats (2), med 
undantag för verbet anse (3) och perceptionsverb.  

(2)  a.   Vi befarar att flera personer har skadats. 
   b. * Vi befarade många personer ha skadats. 

(3)  a.   De anses ha valts/blivit valda på oriktiga grunder. 
   b.  Vi anser dem ha valts/blivit valda på oriktiga grunder. 

I så kallad komplex passiv (Engh 1984, Christensen 1986) utgörs V2 av ett naket perfekt 
particip; V1 är vanligen s-passiv eller vara-passiv medan bli-passiv är ovanlig i svenska. I 
norska används både bli- och s-passiv som V1 (5). 

(4)  a.   Båten rapporterades saknad. 
   b.  Båten är rapporterad saknad.                 (SAG 4:385) 
   c.  ? Båten blir rapporterad saknad. 

(5)   a.   Mannen ble begjært fengslet.                 (NRG 850) 
   b.  Arbeidet […] ventes avsluttet innen 8. august. 

I svenska verkar V1 i komplex passiv vara begränsat till lyftningsverb. I norska och danska 
kan V1 också utgöras av kontrollverb som tar infinitivkomplement: 

(6)  a.  Lastebilen blir nå forsøkt reparert inne i tunnelen.      (no. politilogg.no) 
  b.  Bilen forsøges repareret.                     (da. Ørsnes 2006:387) 
  c.  * Bilen försöks reparerad.                       (sv.) 

I den tredje konstruktionen VALP (voice agreeing long passives, Lødrup 2014) består V1 av 
ett kontrollverb och V2 av passiv infinitiv, vanligen s-passiv. I norska inleds V2 vanligen med 
infinitvmärket å, medan ren infinitiv är vanligare i svenska. 

(7) a.   Ifølge Bergo må klimaproblemene forsøkes å løses      (no. Lødrup 2014:368) 
  b.   The Streisand Effect - när något på webben får stor spridning  
     för att det försöks tystas ner                   (sv. Bloggmix) 

 



Referenser 

Christensen, Kirsti Koch (1986) Complex Passives, Reanalysis, and Word Formation. Nordic 
Journal of Linguistics 9:135–162. 

Engh, Jan (1984) On the development of the complex passive. Working Papers in 
Scandinavian Syntax 10:1–23. 

Lyngfelt, Benjamin (2011) Om subjekt med infinitiv, särskilt i passiv. I Edlund, Ann-Catrine 
& Ing-Marie Mellenius (red.) Svenskans beskrivning 31. 230–241. Umeå: Umeå universitet.   

Lødrup, Helge (2014) Long passives in Norwegian: Evidence for complex predicates. Nordic 
Journal of Linguistics 37(3):367–391. 

Ørsnes, Bjarne (2006) Creating raising verbs: An LFG-analysis of the complex passive in 
Danish. In Butt, Miriam & Tracy Holloway King (eds) Proceedings of the 2006 LFG 
conference. 386–405. Stanford: CSLI Publications. 
http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/LFG/11/lfg06.html 

Ørsnes, Bjarne (2013) The Danish reportive passive as a non-canonical passive. In Alexiadou, 
Artemis & Florian Schäfer (eds) Non-Canonical Passives. 315–336. Amsterdam: John 
Benjamins.  

 
 
	


