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Verbet försöka kan bland annat kombineras med en kal eller en att-inledd infinitivfras, och kan 
då uttrycka att subjektet, ”utan säkerhet om att lyckas [...] sök[er] ([eller] sträv[ar] att) utföra 
[eller] åstadkomma” (SAOB, FÖRSÖKA 4) handlingen eller händelsen som beskrivs i 
infinitivfrasen, där infinitivfrasens underförstådda subjekt kontrolleras av det överordnade 
verbets subjekt. Sålunda skulle jag försöker (att) komma på något snällt att säga kunna 
parafraseras med jag strävar att åstadkomma att jag kommer på något snällt att säga. Med grovt 
sagt samma betydelse är dessutom användningar utan komplement, med (pro)nominal objekt 
eller i förbindelsen försöka sig på (plus rektion) helt etablerade. 

I icke-professionellt skrivet online textmaterial som bloggar och inlägg på forum och sociala 
nätverk hittar man dock försöka i kombination med objekt och infinitiv, ett valensram som nog 
inte brukar anses som acceptabel för försöka. Till exempel (objekt i fetstil): 

1. Prata med varandra och försök honom förstå hur du känner . [Korp/Familjeliv] 
2. Han kommer att försöka det framstå som att han vill rädda USA [webbsökning] 
3. Wes Cravens mästerverk [...] som jag har försökt honom att se tidigare [Korp/Flashback] 

I dessa exempel finns inte bara betydelsekomponenten strävar att åstadkomma, utan också 
kausation. Infinitivfrasens underförstådda subjekt kontrolleras av det överordnade verbets objekt. 
Så kan exempel (2) parafraseras med han strävar att åstadkomma att det framstår som att han 
vill rädda USA. Man kan jämföra (1)-(3) med varianter med kausativ få, vilket för (2) skulle ge 
den grammatiskt okontroversiella mening i (4, ändringarna i fetstil): 

4. Han kommer att försöka få det att framstå som att han vill rädda USA. [konstruerad] 

Det är frestande att se konstruktionen som slarv eller skrivfel – författaren av (2) tänkte 
egentligen skriva (4). Jämförelse av förekomsten av ”kausativ försöka” vs försöka få ger visst 
stöd åt denna slutsats: endast 0,3% av variationsutrymmet försöker/te/t/a (att) (få) honom/henne 
utgörs av kausativ försöka (ca 100 ur 37k förekomster) i Korps fullständiga material. Å andra 
sidan är ca 25% av infinitivfrasarna kala hos kausativ försöka, jämfört med 3% hos försöka få. 
Den senare låga proportionen är förväntad: kausativ få sägs vanligen ta en att-inledd infinitivras. 
Att kala infinitivfraser är vanliga hos kausativ försöka kan inte direkt förklaras ur en skrivfels-
analysen, men passar väl om vi ser konstruktionen som en innovativ användning av försöka. 

I föredraget kommer jag att ta upp mer korpusdata om försöka med objekt och infinitivfras, samt 
diskutera om och hur vi kan avgöra frågan om det verkligen finns en kausativ försöka, eller inte. 
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