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1 Inledning 

Alla världens språk innehåller de syntaktiska kategorierna verb och objekt. 
Däremot finns det ingen universell princip som bestämmer vilken kategori 
som ska realiseras före den andra. Omkring hälften av världens språk har 
typiskt objekt före verb (OV-språk), medan den andra hälften har verb före 
objekt (VO-språk) (se t.ex. Dryer 1992). Engelska, arabiska och spanska är 
exempel på större VO-språk; bland större OV-språk återfinns hindi, turkiska 
och japanska. 

Modern svenska är ett utpräglat VO-språk. Ett objekt står i princip alltid 
efter sitt huvudverb, och undantagen som finns är få och inte särskilt svåra 
att förstå utifrån svenskans övriga satsstruktur (se vidare kapitel 3). VO-
egenskapen har emellertid inte någon särskilt lång historia. I äldre svenska 
texter finner vi satser med objekt före verb, satser som modersmålstalare av 
idag uppfattar som avvikande. 

I (1a–b) nedan visar jag två exempel från sagan Sju vise mästare, i svensk 
översättning från omkring sekelskiftet 1400.1 Huvudsatsen i (1a) innehåller 
ett finit hjälpverb och ett infinit huvudverb. Objektet står före det infinita 
huvudverbet, och satsen har alltså OV-ledföljd. Bisatsen i (1b) har ett objekt 
före ett finit huvudverb. Att jag inte visar en motsvarande huvudsats är ingen 
slump. Äldre svenska var, precis som modern svenska, ett språk där det fi-
nita verbet stod på andra plats i huvudsatser. V2-egenskapen kräver således 
ett infinit verb för att distinktionen mellan OV och VO ska bli tydlig i hu-
vudsatser. 

(1)  a. oc   sidhan  kan iak  honum enkte  hiälpa (SVM 119)        OV 
      och   sedan   kan jag  honom inte    hjälpa 
    b. thz   han  thz örlögh  swa behändelika  wan (SVM 163)        OV 
      att   han  det kriget   så   skickligt      vann 

                               
1 I avhandlingen återges en mängd autentiska exempelmeningar från äldre svenska texter. 
Texterna kommer från den undersökningskorpus som presenteras i kapitel 4. Jag refererar till 
dem med hjälp av fastställda förkortningar, vars upplösning framgår dels i kapitel 4, dels i 
avhandlingens lista över excerperad och citerad litteratur (se bilaga 1). Stundtals ger jag även 
en ordagrann eller idiomatisk översättning av ett exempel, framförallt om jag uppfattar satsens 
analys som ogenomskinlig utan vidare kontext. Av exempelmeningarna framgår också att 
olika typer av satsled markeras på ett visst sätt. Notationen beskrivs närmare i avsnitt 3.1, men 
av exemplen i (1–2) kan utläsas att objekt är understrukna och att verb står i fetstil. 
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Uppdelningen i OV- och VO-språk betraktas i allmänhet som den allra mest 
centrala när olika språk ska grupperas efter syntaktiska kriterier (jfr Dryer 
1992). Variabeln OV–VO korrelerar nämligen tydligt med andra syntaktiska 
egenskaper i ett språk. Ett exempel är den linjära ordningen av hjälpverb och 
huvudverb. OV-språk tenderar att ha huvudverb före hjälpverb, medan VO-
språk har hjälpverb före huvudverb. Detta har varit vedertaget åtminstone 
sedan Greenbergs (1963) inflytelserika studie (se även Dryer 1992). 

Det är på så sätt inte förvånande att äldre svenska texter innehåller satser 
där ett huvudverb föregår ett hjälpverb. I (2a–b) nedan visas två exempel 
som är analoga till dem i (1a–b), men med fokus på ordningen av hjälpverb 
och huvudverb. Satserna kommer från den del av Stockholm stads tänkebok 
som skrevs år 1633. Samlingsbeteckningen VAux till höger om satserna 
avser ledföljder med huvudverb (V) före hjälpverb (Aux, av eng. auxiliary). 

(2)  a. (…)  hafwe  wij   honom dett  eij   förwägra   kunnat (STb 3 205) 
           har     vi   honom det   inte  vägra       kunnat       VAux 
    b. oansedt  Luca Wastesonn dem  olagligen sålldt hafwer  (STb 3 135)  
      oavsett  Luca Wastesonn dem  olagligt   sålt    har         VAux 

Satserna i (1–2) ovan låter oss göra en jämförande observation om syntaktisk 
struktur i äldre och modern svenska. Äldre svensk grammatik tillät OV och 
relaterade ledföljder, men modern svensk grammatik gör det inte. OV-
egenskapen måste alltså ha försvunnit någon gång i språkets historia. Av 
åtminstone två anledningar förtjänar observationen att ägnas noggranna och 
ingående undersökningar. 

För det första är det uppenbart att förlusten av OV och relaterade led-
följder är en av de mer genomgripande syntaktiska förändringar som ägt rum 
i det svenska språkets historia. Det är visserligen inte lätt att rangordna olika 
språkliga förändringars betydelse i förhållande till varandra, men verb och 
objekt finns i oerhört många språkliga yttranden och kategoriernas placering 
har stora konsekvenser för ett språks utseende. Nästan alla världens männi-
skor behöver hundratals, kanske tusentals gånger per dag linearisera verb 
och objekt, vare sig de är medvetna om det eller inte. På så sätt är förlusten 
av OV en väsentlig del av svensk syntaxhistoria, och svensk språkhistoria 
mer generellt. 

Den andra anledningen är än mer fundamental än den första. Givet att alla 
världens språk innehåller kategorierna verb och objekt så följer att vi kan 
studera förekomsten av OV- eller VO-ledföljd i samtliga av de tusentals 
språk och dialekter som talas i världen. Men för den absoluta merparten av 
språkliga varieteter kan en sådan studie svårligen innehålla en tidsaspekt; 
bara en bråkdel av världens språk har skriftspråkskällor med en viss inbördes 
tidsdifferens. För de varieteter där sådana källor faktiskt existerar är det inte 
heller nödvändigtvis så att grundläggande ledföljdsmönster har förändrats. 
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Det svenska språkets historia är förhållandevis välbelagd från och med 
1200-talet. Svenska är alltså ett av få språk där en förändring av denna syn-
taktiska egenskap verkligen kan studeras i detalj. Detta tillåter oss att på 
allvar pröva frågan om varför ett språks grundläggande ledföljdsmönster 
förändras, och hur en sådan utveckling kan gå till. Förlusten av OV och rela-
terade ledföljder i det svenska språkets historia är således ett empiriskt fe-
nomen av hög relevans för den teoretiska lingvistiken. 

1.1 Avhandlingens syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att förklara varför objekt inte längre 
kan placeras före verb i det svenska språket. 

För att kunna uppfylla det övergripande syftet är det nödvändigt att söka 
klarhet på flera punkter där vi idag har bristfällig kunskap. Inom ramen för 
det övergripande syftet avser jag därför 

• att klargöra hur bruket av OV och relaterade ledföljder ser ut un-
der olika perioder av det svenska språkets historia 

• att klargöra hur bruket av OV och relaterade ledföljder förändras 
över tid 

• att frilägga vilka faktorer som styr användningen av OV och rela-
terade ledföljder under olika perioder av svenskans historia, och 
att klargöra hur sådana faktorers inverkan förändras över tid 

• att fastställa OV-ledföljdens syntaktiska struktur och dess struktu-
rella förhållande till andra relaterade ledföljder. 

Samtidigt som sådana klarlägganden har en instrumentell funktion i relation 
till det övergripande syftet har de även ett värde i sig själva. De bidrar alla på 
olika nivåer med kunskap om syntaktisk förändring och/eller syntaktisk 
struktur i det svenska språkets historia. 

Fischer (2007:11 f.) talar om att historisk lingvistik bedrivs utifrån fyra 
olika typer av syften: 1) att ge en synkron beskrivning av historiska språk-
stadier, 2) att visa hur språket förändras över tid, 3) att påvisa mekanismer 
som styr förändringsprocesser och slutligen 4) att presentera förklaringar till 
en språklig förändring. I mångt och mycket är min syftesbeskrivning en av-
spegling av denna uppdelning. Det övergripande syftet är förklarande, och 
de tre första punkterna ovan är, i tur och ordning, synkront beskrivande, 
diakront beskrivande och inriktat på förändringsprocessens bakomliggande 
mekanismer. Den sista punkten är emellertid syntaktisk-teoretisk snarare än 
historisk-lingvistisk, och står på så sätt utanför indelningen. Jag vill dock 
påpeka att ett tydligt begrepp om OV som strukturellt fenomen är en viktig 
del i en förklaring av varför den syntaktiska egenskapen försvinner. 
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Slutligen innehåller min studie ett ytterligare syfte, relaterat till distink-
tionen mellan huvudsatser och bisatser. Redan i detta kapitels inledning ak-
tualiserades att OV är relaterat till syntaktisk nivå, på så sätt att huvudsatsers 
V2-ledföljd omöjliggör OV om satsen saknar hjälpverb. (Jag bortser här från 
att objekt kan inleda huvudsatser och på så sätt föregå hjälpverb.) En på 
olika sätt komplicerande omständighet är emellertid att bisatsers ledföljd 
också har förändrats i det svenska språkets historia. Som jag vidare beskriver 
i kapitel 3 är relationen mellan OV–VO (och även VAux–AuxV) och syntak-
tisk nivå ofullständigt och otillfredsställande utredd av tidigare forskning. 
Avhandlingen har därför som ett ytterligare syfte att ge en bild av svenskans 
OV-historia som är konsistent med den svenska bisatsledföljdens historia. 

1.2 Ämnets vidare implikationer 
Avhandlingens syften är uteslutande formulerade med hänsyn till det 
svenska språket och det svenska språkets historia. Min förhoppning och strä-
van är emellertid att slutsatser och resonemang i avhandlingen genomgående 
ska vara av relevans bortom det specifikt svenska. 

Ämnet OV-ledföljd i svenskans historia har potentiell betydelse för forsk-
ning i komparativ syntax. Svensk språkstruktur har en betydande plats i 
komparativ germansk syntaxforskning, och som vi kommer att se i kapitel 3 
finns i den germanska språkfamiljen omfattande skillnader vad beträffar den 
inbördes ordningen av hjälpverb, huvudverb och objekt. Det är ovedersägligt 
att äldre svenska kan vara en viktig pusselbit för vår förståelse av germansk 
språkstruktur, och att andra germanska språk kan vara betydelsefulla för vår 
förståelse av svenska. I ett vidare perspektiv kan även germansk språkstruk-
tur belysa och belysas av syntaktisk struktur i andra språk och språkfamiljer. 

Avhandlingens ämne har även potentiell betydelse för teoretiskt inriktad 
diakron syntaxforskning. Detta är på sätt och vis en självklarhet, eftersom 
förlusten av OV i svenskans historia är ett tydligt exempel på fenomenet 
syntaktisk förändring. Men jag vill också betona att förändringen kan ha ett 
allmänt intresse i egenskap av att vara en förändring i placeringen av objekt 
och verb. Som poängterades i kapitlets inledning är frågan om OV–VO rele-
vant för alla språk i världen. Det kan således finnas ett stort teoretiskt värde i 
att diskutera vad det är som gör att denna förändring ägt rum i svenska och 
att påvisa hur en sådan förändring bör förstås konceptuellt. 

Arbetet präglas därför även av en genomgående strävan att sätta svensk-
ans syntaktiska struktur i relation till den i andra språk och att diskutera i 
vilken mån diakrona mekanismer och syntaktiska strukturer är språkspeci-
fika eller universella. Bakom denna strävan finns också ett motiv som är 
metodiskt. Om svensk syntax och svensk språkhistoria betraktas isolerat, och 
inte i relation till processer och företeelser i andra språk, finns överhuvudta-
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get inga förutsättningar att skilja på vad som kan hända, vad som måste 
hända, vad som inte kan hända och vad som måste förbli. 

1.3 Disposition 
Avhandlingen innehåller sammanlagt nio kapitel. Efter denna inledning följ-
er två kapitel som ger den nödvändiga bakgrunden till själva ämnet. I kapitel 
2 redogör gör jag för teoretiska utgångspunkter; jag diskuterar här begrepp 
som språkstruktur, språkbruk, syntaktisk variation och syntaktisk föränd-
ring, och fastslår vilket perspektiv jag anlägger på dessa fenomen i avhand-
lingen. Kapitlet innehåller också en introduktion till X-bar-teori, det sätt på 
vilket syntaktiska strukturer representeras inom generativ grammatik. I kapi-
tel 3 redogör jag för avhandlingens empiriska utgångspunkter. Kapitlet inne-
håller en introduktion till ledföljd i nutida och äldre germanska språk, och till 
hur de germanska språkens ledföljd har analyserats inom ramen för X-bar-
teorin. I slutet av kapitlet sammanfattar jag också tidigare forskning om OV- 
och bisatsledföljd i äldre svenska. Detta leder fram till tre specifika fråge-
ställningar att besvara med hjälp av empiriska undersökningar. 

Därefter följer två kapitel som förbereder de empiriska undersökningarna. 
Kapitel 4 behandlar undersökningarnas material, och jag presenterar här de 
äldre svenska texter som har använts för att studera bruket av OV och relate-
rade ledföljder i svenskans historia. I anslutning till detta för jag även en 
diskussion om metodiska problem och möjligheter som uppstår när ett äldre 
skriftspråksmaterial används för att studera tidigare språkstadiers syntax. I 
kapitel 5 redogör jag för avhandlingens metod, vilket innebär att jag presen-
terar undersökningarnas excerperingsprinciper och de oberoende variabler 
som använts för att analysera variationen mellan olika ledföljder. 

Kapitel 6 är avhandlingens primära resultatkapitel. Jag redovisar här de 
empiriska undersökningarna om utvecklingen av OV–VO, AuxV–VAux och 
andra relaterade variabler i äldre svenska texter. Därtill analyseras variation-
en mellan olika ledföljder efter de oberoende variabler som identifierades i 
kapitel 5. Kapitlet är intimt förknippat med de tre första uppgifterna som 
formulerades inom ramen för avhandlingens övergripande syfte. 

Därefter följer två kapitel som är mer teoretiskt präglade, även om ny, 
kompletterande empiri presenteras även här. Kapitel 7 kretsar kring äldre 
svensk bisatsledföljd och dess bakomliggande struktur. Fokus ligger vid 
äldre svenska före år 1450, vilket är den tidsperiod där tidigare forskning har 
haft som svårast att ge empirin en konsistent tolkning. Kapitlet tar även sin 
utgångspunkt i en synnerligen omdebatterad hypotes om sambandet mellan 
finita verbs position och subjekt-verbkongruens: the Rich Agreement Hypo-
thesis. Kapitlet leder fram till ett partiellt uppfyllande av avhandlingens ytt-
erligare syfte, men följdfrågor kring detta behandlar jag även i kapitel 8. 
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I kapitel 8 ställs frågan om verbfrasens struktur och förändring på sin 
spets. Ett centralt antagande är att äldre svenska varit ett s.k. T3-språk – ett 
språk med en syntax som tillåter att objekt i en och samma verbfras kan rea-
liseras både före och efter ett huvudverb. Kapitlet går också bortom det spe-
cifikt svenska, och äldre svenska ses här i ljuset av satsstruktur i framförallt 
olika germanska språk, men även i mänskliga språk mer generellt. Stora 
delar av kapitlet är skrivna i relation till en teori om ett visst universellt sam-
band mellan linjär ordningsföljd och hierarkisk struktur: the Basic Branching 
Constraint (se t.ex. Haider 2010, 2013). I kapitel 8 uppfylls avhandlingens 
övergripande syfte och ytterligare syfte. Avhandlingen avslutas med kapitel 
9, där jag ger en kort sammanfattning och utblick. 



 19

2 Teoretiska utgångspunkter 

Människor föds med förmågan att tillägna sig ett modersmål. Språket är 
även en grundläggande del i människans tillvaro, och det är utan tvekan ett 
mycket komplext fenomen. Det vetenskapsområde som söker att förstå språ-
ket som fenomen, lingvistik, präglas av att det egentligen inte finns någon 
tydlig konsensus kring vad som är mänskliga språks essens, vad som är de 
mest intressanta aspekterna av det eller vad ett språk överhuvudtaget är. 

Komplexiteten kommer framförallt till uttryck i att olika forskare studerar 
språk utifrån vitt skilda perspektiv. Lingvister intresserar sig för språkets 
strukturella egenskaper, för språklig betydelse, för kommunikation genom 
språket och för hur språk på olika sätt påverkar och påverkas av det omgi-
vande samhället, för att nämna några av de mest grundläggande perspekti-
ven. Det går också att dra en skiljelinje mellan språkforskning med och utan 
hänsyn till förändring över tid – diakron och synkron lingvistik – och mellan 
forskning om mänskligt språk som fenomen och forskning om en viss eller 
vissa språkvarieteter. 

Till stor del är perspektiven komplementära. Ingen förnekar att det finns 
strukturella, semantiska, kommunikativa och sociala aspekter av språket, 
eller att dessa aspekter är legitima vetenskapliga studieobjekt. Samtidigt 
omfattar lingvistiken olika teoribildningar, vars antaganden är sinsemellan 
oförenliga. Detta är synnerligen tydligt för lingvister som intresserar sig för 
språkstruktur. En relevant om än förenklande uppdelning kan göras mellan 
formella och funktionella grammatiska teorier, som har olika syner på sam-
bandet mellan språklig form och språklig funktion/betydelse. 

Temat för detta kapitel är spänningen mellan formell och funktionell 
grammatik, och antaganden om språkstruktur som präglar den formella 
grammatiken. Kapitlet är upplagt på följande vis: I avsnitt 2.1 diskuterar jag 
olika perspektiv på språkstruktur, och redogör för de antaganden som bildar 
utgångspunkt i avhandlingen. I avsnitt 2.2 behandlas vilka konsekvenser 
synen på synkron språkstruktur har för diakron syntaxforskning, och vad 
som är skillnaden mellan syntaktisk förändring och en språklig förändrings-
process. I avsnitt 2.3 ger jag slutligen en kort introduktion till X-bar-teori, 
det analysverktyg som inom generativ grammatik används för att represen-
tera syntaktisk struktur. 
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2.1 Språksystem, språkbruk och grammatikteori 
För lite drygt hundra år sedan introducerade Saussure (1916) begreppen lan-
gue och parole, en uppdelning i språket som system och användningen av 
systemet. Själva termerna har på sätt och vis bara vetenskapshistorisk bety-
delse idag, men den grundläggande distinktionen mellan system och bruk är 
fortfarande ett betydelsefullt tema inom grammatikforskning. 

Att abstrahera ett separat språksystem är en central uppgift för formell 
grammatik, men i mindre grad för funktionell grammatik. Formell gramma-
tik betonar i hög grad språksystemets status som ett autonomt studieobjekt, i 
förhållande till dess användning. Med detta associeras även andra ställnings-
taganden: att ett språksystem är separerat från andra kognitiva system, att 
lingvistiska kategorier är distinkta i förhållande till varandra och att språklig 
form är arbiträr i förhållande till betydelse och funktion (jfr t.ex. Fischer 
2007:64). Inom funktionell grammatik är distinktionen mellan bruk och sy-
stem vanligen mindre strikt, stundtals närmast obefintlig. Vidare tenderar 
grammatik att ses som en förmåga intimt förknippad med andra kognitiva 
färdigheter, och lingvistiska kategorier beskrivs som graduella med proto-
typikalitet som centralt begrepp. Språklig form betraktas till stor del som en 
konsekvens av språklig funktion (jfr Fischer 2007:64). 

En grundläggande uppdelning mellan formell och funktionell grammatik 
är belysande och adekvat. Det finns dock en risk för att skillnader mellan 
eller homogeniteten inom inriktningarna överdrivs. Funktionell grammatik 
är inte alls någon enhetlig grammatikteori, utan kommer i olika skepnader 
med sinsemellan olika teoretiska utgångspunkter.2 Inte heller avfärdar all 
funktionell grammatik tanken om ett språksystem, separerat från språkan-
vändning och/eller andra kognitiva system. Newmeyer (1998:13–19) argu-
menterar för att merparten funktionella grammatiker utgår från tanken om att 
ett språksystem i någon mån är fristående från användningen av det, och att 
systemet i någon mån innehåller principer som är specifikt språkliga och inte 
allmänt kognitiva. Newmeyer (1998) säger detta utifrån ett formellt perspek-
tiv på grammatik, men liknande slutsatser drar även funktionellt inriktade 
lingvister. Exempelvis konstaterar Fischer (2007:65), utifrån funktionell 
utgångspunkt, att ”[m]any, if not most functional linguists […] believe that 
there is such a thing as a system of grammar”. 

På så vis är frågan för de allra flesta inte om det är lämpligt att postulera 
ett språksystem och separera det från andra aspekter av språket, utan vad 
systemet innehåller och varför det ser ut som det gör. Här gäller i allmänhet 
att formell och funktionell grammatik ger olika bilder och svar. Frågeställ-
ningarna är oerhört komplexa, och om vilket synsätt som är empiriskt moti-

                               
2 För en genomgång av olika typer av funktionell grammatik och deras karaktärsdrag; se t.ex. 
Newmeyer 1998:13–18; Croft 2015. 
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verat kan det skrivas och har det skrivits mängder av arbeten.3 Jag ska i detta 
avsnitt inte diskutera empiriska förhållanden som talar för eller emot olika 
synsätt, och inte heller uttömmande argumentera för ett synsätts suveränitet 
över ett annat. Däremot ska jag klargöra vad som utmärker det formella per-
spektiv som präglar avhandlingen, och diskutera i vilken mån detta synsätt är 
kompatibelt med funktionella förklaringar av språkstruktur. 

Begreppen formell och generativ grammatik används inte sällan syno-
nymt med princip- & parameterteorin (P&P), som har historiska rötter i 
arbeten av Noam Chomsky från tidigt 1980-tal (Chomsky 1981, 1982). I vid 
bemärkelse avser P&P den forskning som sedan början av 1980-talet utförts 
i efterföljd av dessa arbeten, inklusive det minimalistiska programmet (MP, 
se vidare avsnitt 2.3).4 Det är viktigt att påpeka att formell och generativ 
grammatik kan avse andra inriktningar än P&P, men i avhandlingen talar jag 
om generativ grammatik med P&P i åtanke (jfr t.ex. Newmeyer 1998:7–9, 
11–13; Lyngfelt, Petzell & Wide 2017). 

Den generativa grammatiken utgår från att ett mänskligt språksystem kan 
avse två relaterade men olika fenomen. Intimt förknippad med generativ 
grammatik är hypotesen om att människor föds med ett fåtal språkspecifika 
principer, som ger ramar för hur syntaktiska strukturer kan vara organise-
rade. Vanligen talar man om detta system som Universal Grammar (UG). 
Eftersom UG antas vara medfött har det en identisk utformning i alla mänsk-
liga språk, eller snarare i alla människors hjärnor (se t.ex. Chomsky 1986:3). 

Det är emellertid uppenbart att UG inte ensam kan redogöra för ett full-
ständigt språksystem; mänskliga språksystem är som bekant inte identiska. 
Således måste vi också postulera ett system som är individuellt, vars princi-
per kan skilja sig åt, språk och människor emellan.5 Ett sådant system be-
nämner man inom generativ grammatik vanligen internalized language, 
förkortat och försvenskat I-språk (se Chomsky 1986:19–24). I-språk är vad 
jag avser när jag talar om fenomenet syntax eller grammatik. Med detta för-
står jag ett mentalt system hos en individ, som är tillägnat under uppväxten 
och som används för att producera och tolka språkliga yttranden. I-språk har 
också en motpart – E-språk, av externalized language. Till skillnad från 
                               
3 Newmeyer 1998 är ett typiskt sådant arbete, med en formell grammatisk utgångspunkt men 
med en tydlig strävan att redogöra för styrkor och svagheter inom både formell och funktion-
ell grammatik. Fischer 2007 är en funktionell motsvarighet, visserligen mindre heltäckande 
men med större fokus på språklig förändring. 
4 Det är egentligen diskutabelt om MP är att betrakta som en del av P&P eller som dess efter-
följare, kort sagt (jfr Platzack 2011:48–52; Song 2012:72–159; Bošković 2013:96–98). I den 
mån jag i avhandlingen talar om P&P använder jag det dock som ett paraplybegrepp för all 
forskning i den generativa grammatikens huvudfåra som bedrivits sedan början av 1980-talet.   
5 Dessa antaganden avspeglar sig i namnet princip- & parameterteorin. Språkstruktur kan 
härledas delvis ur universella principer, delvis ur principer som kan anta olika värden, para-
metrar. I de senare årtiondenas forskning inom generativ grammatik spelar dock parameter-
begreppet en mindre central roll, och i avhandlingen talar jag snarare om språkspecifika prin-
ciper än om parametrar och parametervärden (jfr dock avsnitt 8.1.5). För en uppdaterad dis-
kussion om parametrar och parameterbegreppet; se Thornton & Crain 2013. 
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I-språk är E-språk inte individuellt eller mentalt, utan ett kollektivt fenomen 
som existerar i en samhällelig kontext (se vidare Chomsky 1986:19–24). 
E-språk blir på så sätt ungefär synonymt med språkanvändning. Även ett be-
grepp som svenska kan förstås som ett slags E-språk (jfr Lightfoot 2006:12–
13) – summan av användningen av en rad mer eller mindre liknande I-språk 
som typiskt talas inom Sveriges gränser och i delar av Finland.6 

När ett barn tillägnar sig ett I-språk samverkar tre typer av faktorer, enligt 
gängse förståelse inom modern generativ grammatik (se vidare Chomsky 
2005). Den första faktorn är UG – språkets strukturella grundförutsättningar, 
och även en genetisk grundförutsättning för att en människa ska kunna 
tillägna sig ett språk. Den andra faktorn är lingvistisk erfarenhet, vilket bru-
kar benämnas primary linguistic data (PLD). PLD kan jämställas med det 
omgivande E-språk som gör att I-språket antar en form som liknar det hos 
människor i det omgivande språksamhället. För det tredje och sista räknar 
man med att det finns ytterligare mentala principer bortom UG. Dessa är inte 
språkspecifika utan ingår i ett större kognitivt sammanhang. 

Inom funktionella lingvistiska inriktningar är det regel att man ser UG 
som en omotiverad hypotes; man accepterar inte tanken om en autonom 
syntax utan relation till semantik och kommunikation (jfr Newmeyer 
1998:18–19). För de andra två faktorerna finns dock ett tydligt inslag av 
konvergens mellan formell och funktionell grammatik. Trots en tämligen 
strikt uppdelning mellan bruk och system är det uppenbart att generativ 
grammatik utgår från att språkbruk är en fundamental del i processen när ett 
I-språk blir till, vilket betonas i och med den andra faktorn. Även den tredje 
faktorn utgör en möjlig brygga till att låta funktionella förklaringar vara en 
del i varför ett I-språk antar den form det gör. Mentala men allmänt kogni-
tiva principer är en formulering som bör inbegripa en stor del av de principer 
som inom funktionell grammatik används för att förklara språkstruktur (se 
vidare Newmeyer 1998:95–164).  

På så sätt är bilden av hur ett språksystem blir till inte på alla punkter 
varandras motsatser i formell och funktionell grammatik. Av betydelse är 
dessutom insikten att generativ grammatik kan använda sig av funktionella 
principer i förklaringar av språkstruktur, och principer av utomspråklig ka-
raktär i allmänhet. Det är dock på sin plats med ett klargörande om vilken 
typ av information ett språksystem innehåller, om vi med språksystem avser 
den generativa grammatikens I-språk. Ett påstående om ett I-språk är ett 
påstående om vad en mental grammatik tillåter. Det är inte, eller ska inte 
vara, ett påstående om vad som är brukligt att yttra, eller varför något yttras i 
ett specifikt kommunikativt sammanhang. Av detta följer inte att det är irre-
                               
6 Denna definition av svenska är medvetet vag. Att tillhandahålla precisa verktyg för att defi-
niera ett E-språk är inte heller något som den generativa grammatiken eftersträvar. Snarare ses 
en sådan strävan som ganska fruktlös (jfr Lightfoot 2006:12–13). Svenska är med detta syn-
sätt egentligen ingen lingvistiskt relevant enhet att urskilja, även om det onekligen har prak-
tiska fördelar att stundtals tala om svenska och dess grammatik (jfr Platzack 1998).   
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levant att karaktärisera strukturers frekvens eller funktion, men det är påstå-
enden om språkbruk och inte om språksystem. 

2.2 Syntaktisk variation och förändring 
Syntaktisk förändring är till hälften ett begrepp som bestäms av hur begrepp-
et syntax avgränsas. Om vi jämställer syntax med UG skulle syntaktisk för-
ändring åsyfta att den mänskliga språkförmågan som sådan förändras, och 
alltså bero på någon form av genmutation. Att låta syntaktisk förändring 
beteckna en sådan hypotetisk händelse vore dock knappast fruktbart och 
avviker tydligt från gängse förståelse av begreppet (jfr Hale 2007:157–160). 

Syntaktisk förändring utgår i detta arbete från begreppet I-språk. Med 
detta synsätt består syntaktisk förändring i skillnader mellan olika I-språk, 
som är relaterade till varandra efter en tidslinje. Definitionen förutsätter att 
syntaktisk förändring inte äger rum inom en individ eller en mental gramma-
tik, utan enbart mellan generationer. Som poängterades i föregående avsnitt 
blir ett I-språk till under en människas barndom och förändras egentligen 
inte efter att det har tillägnats fullständigt. Ett sådant perspektiv på syntak-
tisk förändring har ofta illustrerats med en modell som i figur 1 nedan, ur-
sprungligen presenterad i Andersen 1973. 

 
 

 

                - 

 

 

 

   

Figur 1. En modell för språkförändring (efter Andersen 1973:767). 

Modellen implicerar att det inte finns en direkt koppling mellan en föräldra-
generations mentala grammatik och barns mentala grammatik. Föräldragene-
rationens grammatik ger upphov till deras språkbruk, och utifrån detta 

Föräldragenerationens 
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Föräldragenerationens 
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Barnets grammatik 

Barnets språkbruk 
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språkbruk konstruerar barnen sedan en grammatik.7 Modellen har på vissa 
punkter varit och är utsatt för kritik. Framförallt gäller detta påståendet om 
att en människas språksystem inte förändras efter uppväxten, vilket en del 
funktionella lingvister under inga omständigheter accepterar (jfr t.ex. Bybee 
& Beckner 2009:850–852). Samtidigt inbegriper modellen ett grundläggande 
faktum av relevans för studier av syntaktisk förändring. En människas men-
tala språksystem är inte helt ärftligt och överförs inte direkt från en genera-
tion till en annan, utan måste konstrueras utifrån språkbruk. På så sätt är det 
inte ett mysterium att syntaktisk förändring kan äga rum, eftersom språkbruk 
i hög grad är föränderligt. 

Med modellen kommer en följdfråga, som rör förhållandet mellan syntak-
tisk förändring som en händelse mellan två generationer och en annan exi-
sterande användning av begreppet. Frågan har tydligt formulerats av Hale 
(2007:35): 

[H]ow are we to interpret statements, common in both traditional and theoret-
ical works on language change, of the type “change X began in the thirteenth 
century but was completed only in the late sixteenth century”? Clearly, under 
the single-generation conception of change being developed here, an asser-
tion of that type is not coherent. 

Hale (2007) påtalar alltså att syntaktisk förändring ofta betecknar en process 
som pågår under betydligt längre tid än avståndet mellan två generationer.  
Jag delar hans uppfattning att denna betydelse ofta avses när forskare talar 
om språklig förändring, egentligen oavsett teoretisk inriktning. Antagligen 
hade ingen blivit förvånad om jag i detta arbetes inledning skrivit något i stil 
med: ”Övergången från OV- till VO-ledföljd är en syntaktisk förändring som 
pågår under en stor del av svenskans litterära historia. Redan i de äldsta be-
varade texterna finns exempel på VO-ledföljd, och så sent som under 1700-
talet hittar vi kvarlevor av OV-ledföljd”. Det hade icke desto mindre varit en 
inkonsekvens, och ett sådant påstående handlar inte och kan inte handla om 
(vad jag menar med) syntaktisk förändring.8 

Min poäng är inte nödvändigtvis att detta är ett felaktigt sätt att tala om 
syntaktisk förändring. Resonemanget avser att ta fasta på att begreppet kan 
denotera olika fenomen, som inte har samma egenskaper och inte ska förkla-
ras och förstås på samma sätt. För att nå klarhet i fenomenens egenskaper är 
det väsentligt att separera olika typer av diakrona processer och händelser. 

En analys av olika beståndsdelar i en diakron process påtvingar ett ställ-
ningstagande om förhållandet mellan språklig variation och språklig föränd-
                               
7 Denna beskrivning ska inte tolkas på så sätt att det enbart är ett barns föräldrars språkbruk 
som ger upphov till barnets grammatik. Min tolkning av modellen är att föräldragenerationens 
språkbruk kan likställas med det E-språk som finns i barnens omedelbara omvärld, vilket till 
stor del måste vara en konsekvens av hur föräldragenerationen talar. 
8 I samtliga av avhandlingens kapitel har jag strävat efter att aldrig använda syntaktisk föränd-
ring för att beteckna denna typ av företeelse. 
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ring. Språkhistorisk forskning har under de senaste femtio åren kommit att 
tillmäta språklig variation en betydande roll i studier av språklig förändring. 
Till stor del är utvecklingen intimt förknippad med sociolingvistikens fram-
växt, i den form som har historiska rötter i Weinreich, Labov & Herzog 
1968.9 Weinreich, Labov & Herzog (1968) argumenterar för att all språklig 
förändring inbegriper perioder av språkstrukturell variation, och att varia-
tionen är styrd av språkexterna och språkinterna faktorer. På så sätt måste ett 
perspektiv på syntaktisk förändring som något abrupt förenas med ett per-
spektiv som kan redogöra för en långt utdragen variations- och förändrings-
process.10 

I litteraturen finns flera tydligt artikulerade förslag till hur en språklig va-
riations- och förändringsprocess bör förstås och analyseras. Hale (2007:27–
47) gör en skarp distinktion mellan förändring och spridning (eng. diffu-
sion). Förändring avser den händelse som inträffar mellan generationer, där 
ett barns I-språk på någon punkt kommer att skilja sig från en tidigare gene-
rations I-språk. Spridning är snarast en renodlat social process, där en språk-
lig form eller struktur gradvis blir dominerande i en språkgemenskap. Från 
sociolingvistiskt håll kan också nämnas en uppdelning som görs av Milroy 
(1998): innovation och förändring. Innovation är uppkomsten av en ny 
språklig variant, och förändring inträffar när en sådan innovation vinner fäste 
i ett språksamhälle. Innovationer är på så sätt en nödvändig men inte tillräck-
lig förutsättning för språklig förändring. Det är tydligt att begreppsparen är 
formulerade med olika studieobjekt i åtanke; Hale (2007) isolerar individen, 
medan Milroy (1998) vill förstå ett språksamhälle. Samtidigt går det ändå att 
skönja en spegelvänd parallellitet mellan begreppsparen; en innovation hade 
Hale betraktat som en förändring, medan Milroys förändring liknar Hales 
spridning. 

Jag ska inte helt ta över något av dessa begreppspar i min konceptuella 
förståelse av syntaktisk variation och förändring, även om min uppdelning 
på vissa punkter överensstämmer med Hales (2007). Som fastställdes ovan 
använder jag begreppet syntaktisk förändring för att tala om skillnader mell-
an tidsmässigt relaterade I-språk. Från syntaktisk förändring skiljer jag en 
språklig variations- och förändringsprocess, stundtals omtalat som enbart en 
förändringsprocess. 

En variations- och förändringsprocess är primärt relaterad till språkbruk 
och inte språksystem. Begreppet utgår från existensen av språklig variation, 
och att språklig variation kan ändra karaktär över tid. En förändringsprocess 

                               
9 Sociolingvistik är idag en tämligen heterogen forskningsinriktning. När jag i avhandlingen 
talar om sociolingvistik avses sådana inriktningar som studerar korrelationen mellan språk-
strukturell variation och (bland annat) sociala kategorier, alltså vad som även kan benämnas 
variationslingvistik. För diskussion och klargöranden kring olika typer av sociolingvistik; se 
Johansson & Karlsson 2017. 
10 Notera att jag i avhandlingen talar om en variations- och förändringsprocess i singular och 
inte i plural. Det är alltså ett begrepp som tar fasta på en typ av process och inte två olika.      
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är ett separat fenomen i förhållande till syntaktisk förändring, men syntaktisk 
förändring kan bli slutresultatet av en förändringsprocess. Om en syntaktisk 
struktur genom en variations- och förändringsprocess blir så sällsynt att 
människor inte tillägnar sig strukturen har syntaktisk förändring ägt rum. 
Syntaktisk förändring kan också ha språklig variation som konsekvens. Detta 
är fallet om en ny mental grammatik leder till att en ny struktur börjar vari-
era med en äldre (jfr Milroys innovation). 

Ett ytterligare klargörande behöver också göras om förhållandet mellan 
språklig variation och en människas I-språk. Sociolingvistiken gör ofta en 
uppdelning mellan interindividuell och intraindividuell variation. Interindi-
viduell variation är ett fenomen som existerar mellan olika individer, och 
vanligen relateras sådan variation till olika dialekter eller sociolekter. 
Intraindividuell variation innebär att en enskild individs språkbruk uppvisar 
variation, vilket gör det svårare att relatera variationen till distinkta språkliga 
varieteter. En liknande fråga uppstår också för den generativa grammatiken 
(jfr Honeybone 2011; Håkansson 2011:96–100): Ska ett konkret exempel på 
språklig variabilitet beskrivas som om ett I-språk tillåter variation, eller som 
om två I-språk ger upphov till två olika former? 

Om två olika former tydligt kan föras tillbaka på interindividuell variation 
är det rimligen oproblematiskt att beskriva den efter två olika I-språk. Däre-
mot är det inte självklart i vilken mån intraindividuell variation föreskriver 
ett visst ställningstagande i frågan. Inom senare decenniers generativa 
grammatik finns det en tendens att anta att I-språk inte tillåter optionalitet 
(jfr Honeybone 2011; Håkansson 2011:96–100). Om en mental grammatik 
inte tillåter optionalitet finns åtminstone två sätt att förhålla sig till vad som 
förefaller vara intraindividuell syntaktisk variation: att föra tillbaka varia-
tionen på två olika I-språk, eller att anta att variationen inte är syntaktisk i 
mer snäv bemärkelse. 

Jag kommer i avhandlingen att utgå från att det kan vara meningsfullt att 
tala om syntaktisk variation inom ett I-språk. Det är dock ett fundamentalt 
påpekande att det inte alls finns någon vedertagen gräns mellan syntaktisk 
eller icke-syntaktisk variation. Antagandet att I-språk inte tillåter optionalitet 
förutsätter en mycket snäv förståelse av vad som ingår i begreppet syntax, 
och det är exempelvis inte ovanligt att ledföljd då blir ett fenomen som ham-
nar utanför syntaxen (jfr t.ex. Holmberg 2017b:48; se även avsnitt 2.3). En 
så snäv förståelse av syntax är dock inget som präglar avhandlingen, varför 
det blir fullt möjligt att tala om syntaktisk variation inom ett I-språk. Mot 
denna bakgrund är det dock viktigt att påpeka att variation inom I-språk inte 
utesluter att variation mellan I-språk existerar. Jag utgår också från att variat-
ion hypotetiskt kan beskrivas utifrån två I-språk även om den är intraindivi-
duell. För detta talar ett så grundläggande faktum som att en människa full-
ständigt kan behärska flera olika modersmål. Om variation äger rum inom ett 
I-språk eller mellan två I-språk är snarast en fråga som bör vara empirisk. 
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Sammanfattningsvis gör jag i avhandlingen en skarp distinktion mellan 
syntaktisk förändring och en syntaktisk variations- och förändringsprocess. 
Syntaktisk förändring är per definition abrupt, och består i skillnader mellan 
en äldre och en yngre generations mentala grammatiker. En förändringspro-
cess utgår primärt från språkbruket i en språkgemenskap och inte en mental 
grammatik. Den kan vara hur graduell som helst eftersom språkbruket succe-
ssivt ändrar karaktär, och det finns inget som säger att variation alltid måste 
leda till förändring. Utifrån distinktionen mellan två typer av variation – 
inom ett I-språk eller mellan två I-språk – följer också att en förändringspro-
cess kan gå till på två principiellt olika sätt. Den kan bestå i att språkbruket 
förändras inom ramen för en mental grammatik, men också i att en mental 
grammatik i högre grad börjar användas istället för en annan. 

2.3 Den generativa satsmodellen 
Den generativa grammatiken har egentligen alltid varit i konstant förändring. 
Mycket skiljer mellan 2010-talets perspektiv på syntaktisk struktur och de 
tankar som introducerades av Chomsky under 1950-talet (se t.ex. Chomsky 
1957), även om det finns en röd tråd som löper genom den generativa 
grammatikens historia (jfr Stroh-Wollin 2002:96). Som jag antytt i avsnitt 
2.1 är den främsta brytpunkten uppkomsten av princip & parameterteorin i 
början av 1980-talet. Den generativa grammatiken började då att verkligen 
intressera sig för syntaktiska skillnader mellan olika språk och fick tillgång 
till en satsmodell som möjliggjorde sådana jämförelser (se Platzack 2011:50 
f.). Men också P&P har genomgått betydande förändringar. I stora drag kan 
man säga att man under 1980-talet arbetade inom den s.k. government & 
binding-teorin (GB), men GB övergavs successivt när Chomsky (1993, 
1995) introducerade det minimalistiska programmet (MP). 

Ett karaktäristiskt kännetecken för forskning inom generativ grammatik är 
det verktyg med vilka syntaktiska strukturer representeras, en form av re-
striktiva frasstrukturträd. Vanligen talar man om detta som X-bar-systemet 
eller X-bar-teorin, vilket är vad detta avsnitt kretsar kring. I avsnitt 2.3.1 ger 
jag en introduktion till X-bar-teorins mest grundläggande principer. I avsnitt 
2.3.2 introducerar jag begreppen lexikala och funktionella kategorier och 
operationen flyttning. De två avsnitten är till stor del skrivna utan explicita 
referenser, men bygger förstås på den uppsjö av introducerande framställ-
ningar som skrivits under senare decennier. Bland verk på svenska vill jag 
särskilt nämna Platzacks (1998, 2011) introduktionsböcker och Stroh-Woll-
ins (2002:80–98) mer koncisa sammanfattning. 

Det är en svår uppgift att tillhandahålla en beskrivning av X-bar-systemet 
som både är pedagogisk och tar hänsyn till olika alternativ som forskaren har 
att ta ställning till. Kategorier och mekanismer i systemet kommer nämligen 
i ganska olika former. För någon utan större insyn i hur X-bar-teori används 
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kan det vara svårt att förstå hur vissa beteckningar relaterar till varandra, vad 
det finns för motiv i att använda en viss kategori istället för en annan och vad 
det har för konceptuella konsekvenser. Den enskilda forskaren måste göra en 
rad personliga val, som kan vara mer eller mindre explicit motiverade och 
mer eller mindre betydelsefulla i sammanhanget. I avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 har 
jag framförallt riktat in mig på att göra beskrivningen så pedagogisk som 
möjligt, och inte komplicera framställningen genom att nämna alla olika 
alternativ som finns till just min beskrivning av systemet. Istället avslutas 
detta kapitel med att jag i avsnitt 2.3.3 diskuterar hur min användning av 
X-bar-systemet relaterar till annan forskning inom generativ grammatik. 

Innan X-bar-teorin presenteras måste jag likväl nämna att systemet inte 
riktigt har samma status i MP som i tidigare varianter av P&P, åtminstone 
inte i teorin. Bland annat handlar detta om att linjär ordningsföljd i MP 
stundtals separeras från hierarkisk struktur på ett till stor del nytt sätt (se 
Holmberg 2017b). Relevant är också att olika kombinationsprinciper i 
X-bar-systemet delvis har ersatts av det mer allmänna begreppet merge, som 
avser att två språkliga enheter kombineras för att bilda en större enhet.  

Av två anledningar har jag dock valt att inte ta hänsyn till dessa frågor i 
större delen av avhandlingen. Den första anledningen är att jag ska kunna 
redogöra för antaganden om syntaktisk struktur på ett så klart och tydligt sätt 
som möjligt, utan att introducera kategorier, mekanismer och konceptuella 
frågor som inte är väsentliga i sammanhanget. För detta syfte är X-bar-
teoretiska begrepp adekvata. Den andra anledningen är att avhandlingens 
slutgiltiga antaganden om syntaktisk struktur som presenteras i kapitel 8 på 
vissa punkter inbegriper avståndstaganden från antaganden inom MP (men 
inte från den generativa grammatiken i allmänhet). Detta blir också ett tema 
för diskussion i avhandlingens sista kapitel. 

2.3.1 X-bar-teori 
X-bar-systemet är i sin renaste form uppbyggt av ett mycket litet antal kate-
gorier och en mycket begränsad uppsättning av kombinationsprinciper. Ka-
tegorier och kombinationsprinciper är tillsammans utformade för att fånga 
universella och språkspecifika principer i alla världens språk. Deras anspråk 
på allmängiltighet innebär att de är mycket abstrakt formulerade.  

Ett grundläggande axiom är att alla syntaktiska enheter byggs upp av fra-
ser med en viss typ av struktur. Utgångspunkten för en fras är ett s.k. huvud, 
som lexikaliseras genom enskilda ord eller morfem. Ett huvud markeras X° 
(kan utläsas ”x-noll”), där X står för en godtycklig kategori. 

En fras kan förstås innehålla ytterligare material utöver ett huvud. För det 
första kan ett huvud ta en annan fras som komplement. Huvud och komple-
ment bildar tillsammans en enhet på bar-nivå, där bar markeras med 
primtecknet ' (X' uttalas X-bar). En barenhet kan vidare förbindas med en 
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specificerare (vanligen skrivet spec). När en barenhet förbinds med en speci-
ficerare uppstår en maximal fras XP (P efter eng. phrase). 

I figur 2–3 nedan visar jag hur en maximal fras kan representeras med 
hjälp av frasstrukturträd. I figur 2 är frasen generisk, och XP kan alltså syfta 
på vilken frastyp som helst. Figur 3 är en instansiering av en verbfras (VP), 
där jag inkluderar lexikala enheter från modern svenska i strukturen. Huvud-
verbet äter är frasens huvudord, och det tar ett NP-objekt äpplen som komp-
lement. V-barenheten äter äpplen förbinds också med en specificerare jag 
för att bilda en maximal VP, där specificeraren alltså är verbfrasens subjekt. 

   
Figur 2. Maximal XP.          Figur 3. Maximal VP. 

De två träden uttrycker information om både hierarkisk och linjär struktur. 
Att huvud och komplement är direkt underordnade bar-nivån betyder att de 
befinner sig på samma hierarkiska nivå, och alltså är systernoder. De är 
också dotternoder till modernoden X'/V', medan XP/VP är modernod till 
[Spec] och X'/V'. Att en konstituent står till vänster om en annan implicerar 
också att den till vänster uttalas först; subjektet jag uttalas före huvudet äter 
som uttalas före komplementet äpplen, vilket stämmer överens med modernt 
svenskt språkbruk.11 

Träddiagram av typen ovan är ett tydligt och pedagogiskt sätt att illustrera 
X-bar-strukturer, men också utrymmeskrävande. Det finns dock ett annat 
vedertaget och mer ekonomiskt sätt att illustrera samma strukturella relation-
er: hakparentesnotation. Principen bakom hakparentesnotation är att en för-
grening i ett träd motsvaras av två hakparenteser ([…]). Vad som finns inom 
två hakparenteser är vad som skulle finnas nedanför en beteckning i ett träd. 
I (1a–b) nedan visar hur verbfrasen i figur 3 ovan kan representeras med 
hakparenteser. 

(1)  a. [VP [Spec jag] [V' [V° äter] [NP [N° äpplen]]]] 
    b. [VP jag [V' äter [NP äpplen]]] 

                               
11 Notera att sambandet ”vänster = uttalas före” egentligen är kulturellt betingat, och beror på 
att trädens modellspråk (främst engelska) skrivs från vänster till höger. Om de första ling-
vister som använde träden hade analyserat arabiska skulle vänster antagligen ha betytt ”uttalas 
efter”. Frasstrukturträd skulle i så fall ha varit spegelvända men ändå uttryckt precis samma 
information om hierarki och linearitet. 
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Som synes är notationen i (1a) aningen svårläst, vilket beror på att analysen 
är utförlig. Men VP-strukturen kan också representeras som i (1b), och även 
om analysen är mindre explicit uttrycker den frasens grundläggande struktur. 
I avhandlingen använder jag företrädesvis hakaparentesnotation, med led-
stjärnan att aldrig göra en analys mer utförlig än vad tillhörande resonemang 
kräver. 

Med specificerare, huvuden och komplement går det att generera en 
mängd grammatiska och fullständiga fraser och satser. Led vi betraktar som 
obligatoriska (eller bundna) fångas genomgående med hjälp av strukturer 
som i figur 2–3 ovan. Det finns dock ytterligare en typ av X-bar-mekanism 
som typiskt beskriver hur optionella satsled kommer in i strukturen: adjun-
gering. Adjungering skiljer sig på ett väsentligt sätt från de mekanismer jag 
hittills presenterat.  När huvuden och komplement eller bar-strukturer och 
specificerare kombineras uppstår en ny nivå i systemet (X° + Komp = X', 
Spec + X' = XP). Adjungering inbegriper emellertid att lika fogas till lika; 
fraser adjungeras till fraser och huvuden adjungeras till huvuden. 

Led som typiskt analyseras som adjungerade till en struktur är adverbiella 
kategorier som satsadverbial och fria innehållsadverbial. I (2a) visar jag 
X-bar-strukturen för adjungering av det negerande satsadverbialet inte till 
den maximala VP:n i figur 3 ovan.12 Även den nya maximala frasen har VP 
som kategoribeteckning. Detta betyder dock inte att satsadverbet befinner sig 
inuti VP, utan att den är adjungerad på denna nivå och kan sägas markera 
VP:s översta gräns. Den nu genererade strukturen kan återigen utvidgas. I 
(2b) har satsadverbialet faktiskt också adjungerats till den existerande struk-
turen, vilket innebär att ytterligare en nivå uppstår. 

(2)  a.  [VP inte [VP jag äter äpplen]] 
    b. [VP faktiskt [VP inte [VP jag äter äpplen]]]   

Med begreppen huvuden, komplement, specificerare och adjungering är de 
mest grundläggande delarna av X-bar-teorin introducerade. Att vår förståelse 
inte riktigt är fullständig än framgår emellertid implicit av strukturerna i (2a–
b); de har inte gett upphov till en grammatisk sats i modern svenska. För att 
uppnå grammatiska strukturer på satsnivå måste vi introducera distinktionen 
mellan lexikala och funktionella kategorier och operationen flyttning. Om 
detta handlar följande avsnitt. 

                               
12 Det är egentligen inte självklart att negationer ska beskrivas som adjungerade till VP; ett 
annat alternativ är att negationer befinner sig i en negationsfras NegP som tar VP som komp-
lement (jfr Platzack 2011:156). Vilken av dessa två analyser som passar för modern och äldre 
svenska är ingen central frågeställning i avhandlingen. Jag har huvudsakligen valt att beskriva 
negationer som adjungerade till VP, men se även avsnitt 7.4 där jag kommer in på temat om 
negationer som fraser eller som huvuden.  
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2.3.2 Lexikala kontra funktionella kategorier och flyttning 
X-bar-teorin är ett system som uttrycker strukturella relationer utan hänsyn 
till semantik. Att ett huvud X° kan utvidgas med ett komplement YP gäller i 
regel oavsett vilken typ av lexikal enhet som utgör frasens huvud. Samtidigt 
är det en central komponent i systemet att strukturer kan fyllas med innehåll. 
I föregående avsnitt introducerades frastyperna VP och NP, vars beteckning 
kommer av att ett verb respektive ett nomen är frasens huvudord. Både V 
och N är exempel på lexikala kategorier, eftersom kategorierna har ett tydligt 
semantiskt innehåll. 

För svenskans (och andra germanska språks) del är det rimligt att räkna 
med åtminstone två ytterligare typer av lexikala kategorier: prepositioner och 
adjektiv, som är huvuden i prepositionsfraser (PP) och adjektivfraser 
(AdjP).13 I allmänhet tenderar dock generativ grammatik att arbeta med en 
begränsad uppsättning lexikala kategorier. I figur 4 nedan visar jag struk-
turen för tre fraser med lexikalt huvudord, VP, PP och AdjP, och alla tar den 
fjärde frastypen NP som komplement. Exemplen innehåller moderna 
svenska realiseringar av fraserna, och jag bortser här från frasernas barnivå 
och deras eventuella specificerare. Ett gemensamt drag för dessa fraser i 
modern svenska består i att de är huvudinitiala: frasernas huvud föregår sitt 
komplement. 

 

 
Figur 4. Tre lexikala fraser med NP som komplement.  

Vid sidan om lexikala kategorier räknar man även med funktionella katego-
rier, som utmärks av att de uttrycker grammatiska snarare än lexikala bety-
delser. Ett typiskt exempel på en fras som bygger på en funktionell kategori 
är en determinerarfras (DP). Huvudet i en DP realiseras typiskt av en artikel, 
som förmedlar en abstrakt, grammatisk betydelse snarare än ett lexikalt inne-
håll. 

Förhållandet mellan funktionella och lexikala kategorier präglas även av 
att en viss funktionell kategori associeras till en viss lexikal kategori, och att 
det funktionella huvudet då tar frasen med lexikalt huvud som komplement. 
Detta kan vi också kalla att en funktionell kategori ingår i en lexikal katego-
ris utvidgade projektion (eng. extended projection). DP associeras exempel-

                               
13 Möjligen finns det dock skäl att anta att adjektivfraser inte är en universell kategori, efter-
som adjektiv saknas i vissa av världens språk (jfr Platzack 1998:54). 
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vis till NP och inte till VP. Strukturen [DP [NP]] är med detta synsätt 
nominalfrasens utvidgade projektion, och DP är den fras där den abstrakta 
kategorin (in)definithet uttrycks. Eftersom alla nominalfrasargument är spe-
cificerade för (in)definithet används generellt inom generativ grammatik 
beteckningen DP och inte NP om fullständiga nominalfraser avses. 

Även VP har en utvidgad projektion, och denna kan ofta jämställas med 
en sats.14 Sedan slutet av GB-teorins dagar har vissa forskare argumenterat 
för att verbets utvidgade projektion innehåller ett relativt stort antal frasty-
per, men i en minimal uppsättning går det att räkna med två sådana funk-
tionella fraser. Så kommer även jag att göra, och benämna fraserna IP och 
CP. IP står för engelskans inflectional phrase och är VP:s närmast överord-
nade fras.15 Grammatiska kategorier som associeras till IP är sådana som ett 
språk inte sällan uttrycker med verbböjning: tempus, modus, aspekt och 
kongruens. CP tar IP som komplement och stod ursprungligen för engelsk-
ans complementizer phrase, vad som närmast översätts med ’subjunktions-
fras’. Den uttolkningen är emellertid inte längre helt relevant, då subjunk-
tioner inte är den enda kategori som kan stå i frasens huvud. CP associeras 
framförallt till olika satstyper; här markeras distinktioner som huvudsats–
bisats och deklarativ–interrogativ–imperativ. 

Utifrån VP:s utvidgade projektion [CP [IP [VP]]] kan vi nu ta en ord-
sekvens som liknar den i (2b) ovan – faktiskt inte jag äter ett äpple – men få 
den att överensstämma med en struktur som vår mentala grammatik tillåter. 
En sista mekanism är dock nödvändig för att få leden på rätt plats: flyttning.16 
Flyttning kan definieras som att ett led realiseras fonetiskt i en annan posi-
tion än där ledet först kom in i strukturen. För att beskriva varifrån ett led har 
flyttat markerar många positionen med ett s.k. spår, vilket betecknas t efter 
engelskans trace. Dessutom samindexeras fonetiskt realiserade led och spår 
med en nedsänkt bokstav; jagi och ti markerar alltså att jag är ett ord som i 
abstrakt mening också tolkas där det samindexerade spåret finns. För att 
generera satsen jag äter faktiskt inte ett äpple flyttar subjekt jag från 
[Spec, VP] via [Spec, IP] till [Spec, CP]. Det finita verbet äter flyttar från V° 
via I° till C°. Allt detta framgår av figur 5 nedan. 

 
                               
14 Begreppet sats har alltså inte någon speciell status inom X-bar-teorin. En sats är en kom-
plex fras med en struktur som måste innehålla en verbfras och vissa funktionella fraser. 
15 Beteckningen IP var standard inom GB-teorin, men idag är det egentligen vanligare att 
postulera en tempusfras (TP) precis ovanför VP. På sätt och vis hade det varit mer neutralt att 
i avhandlingen tala om TP och inte om IP, men trots detta har jag valt att kalla frasen IP. 
Längre fram i avhandlingen är det en väsentlig fråga om denna fras hänger ihop med subjekt-
verbkongruens, och inflectional phrase är i detta avseende en mer genomskinlig beteckning 
än tense phrase. 
16 Inom MP talar man stundtals om internal merge och inte om flyttning. Grundtanken är 
likartad, även om man med det nya begreppet betonar att mekanismen tillhör det mer all-
männa fenomenet merge. Internal (i motsats till external) tar fasta på att merge äger rum 
utifrån en redan existerande struktur, och att lexikala element alltså inte genomgår merge för 
första gången. I avhandlingen talar jag genomgående om flyttning och inte om internal merge.  
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Figur 5. X-bar-struktur för en modern svensk huvudsats. 

I en introduktion till X-bar-systemet kan det säkerligen uppfattas som svårt 
att förstå varför en viss struktur representeras på ett visst sätt. I figur 5 ovan 
kan det framstå som besynnerligt att subjektet och det finita verbet har flyttat 
till CP; samma ledföljd hade genererats om subjektet stått i [Spec, IP] och 
det finita verbet i I°. Rent generellt kan mekanismen flyttning också förefalla 
märklig för den oinvigde. Invändningarna vore på sätt och vis helt legitima 
utifrån vad jag berättat hittills, men också förhastade. Själva motivet bakom 
att representera satsen på sättet ovan kommer att bli klarare i kapitel 3, när 
jag med hjälp av X-bar-teori redogör för de germanska språkens satsstruktur. 
Låt oss dock redan här antyda ett par skäl till att anta flyttning. 

Flyttning är bland annat empiriskt motiverat genom att mänskliga språk 
kan innehålla diskontinuerliga fraser, alltså fraser som separeras av konstitu-
enter som inte ingår i dem. Det är till exempel väl motiverat att anta att ett 
verb och ett objekt tillsammans bildar en verbfras.17 Trots detta skiljer två 
satsadverb verbet äter från objektet ett äpple i satsen ovan, och för detta 
redogör en flyttningsanalys. Att ett led som flyttar lämnar ett spår i sin bas-
position är också i enlighet med strukturers semantik. Ett verb som realiseras 
i C° tolkas fortfarande som huvudord i satsens VP. Flyttning är förstås inte 
det enda tänkbara sättet att redogöra för dessa egenskaper, men det är inte en 
operation som saknar observerbara konsekvenser i mänskliga språk. 

                               
17 Verbfrasen är inte den enda frastyp som kan vara diskontinuerlig i modern svenska. Ett 
annat exempel är s.k. prepositionsstrandning, där komplementet i en prepositionsfras står i 
början av satsen, men där prepositionen lämnats kvar i satsens slut; se (i) nedan. Diskontinui-
tet behöver inte heller vara satsbunden, vilket s.k. satsflätor visar (se senast Lindahl 2017). I 
(ii) nedan realiseras bisatsens objekt som första led i huvudsatsen. 
 
(i) [DP Det där äpplet]DPi har jag faktiskt inte ätit [PP på  tDPi]. 
(ii) [DP Ett äpple]DPi tror jag faktiskt inte [CP att jag ätit tDPi idag]. 



 34 

2.3.3 Konsensus, konflikt och förändring  
Delar av vad jag gått igenom i detta avsnitt är antaganden som förenar närm-
ast all generativ grammatik sedan början av 1980-talet. Det är helt okontro-
versiellt att anta att X-bar-systemet innehåller huvuden, komplement, speci-
ficerare och maximala fraser, och att det finns olika typer av lexikala och 
funktionella projektioner. Implicit i framställningen har också varit att alla 
förgreningar i träden är binära, vilket är typiskt för satsmodeller inom prin-
cip- & parameterteorin. En restriktion är således att en fras inte kan bestå av 
exempelvis ett huvud och två komplement på samma hierarkiska nivå (jfr 
t.ex. Kayne 1994:131–132). Vidare är fraser alltid endocentriska, vilket be-
tyder att frasens kategori är identisk med huvudets kategori. 

Det är emellertid inte svårt att peka på frågor där konsensus saknas, eller 
där en inomteoretisk förändring ägt rum över tid. Det finns förstås skillnader 
mellan de två övergripande inriktningarna inom P&P: 1980-talets GB-teori 
och 1990- och 2000-talets minimalistiska program. Jag ska inte redogöra 
uttömmande för vad som skiljer dessa inriktningar åt, men det är ändå på sin 
plats med några ord om den senaste versionen MP.  

Högst kortfattat utgår MP från hypotesen att UG bör vara så ekonomisk 
som möjligt, och att antaganden om vad UG innehåller ska vara så få som 
möjligt, alltså minimala. Ett minimalt antagande är att UG måste vara en 
brygga mellan språkets två gränssnitt – uttryckssidan och innehållssidan. 
Uttryckssidan är alltså språkets fonetiska form (PF, efter eng. phonetic form) 
och innehållssidan dess semantisk-konceptuella form (LF, efter logisk form) 
(se vidare t.ex. Platzack 2011:52 ff.; Bošković 2013:97 f.). I sin renaste form 
avser MP att testa vad som benämns the strong minimalist thesis: att UG är 
optimalt utformat för att tillfredsställa kraven från de två gränssnitten PF och 
LF (se Boeckx 2009:488). 

Denna karaktäristik av MP befinner sig på en abstrakt nivå, och det är inte 
intuitivt uppenbart vad dessa kännetecken har för konsekvenser för hur syn-
taktiska strukturer representeras. Det finns dock flera aspekter av systemet 
som har förändrats eller debatterats intensivt under de senaste decennierna, 
och skillnader är i alla fall delvis relaterade till GB-teorin och MP. En fråga 
rör hur stor uppsättning frastyper som existerar. I början av GB-teorin var 
uppsättningen förhållandevis liten, men sedan slutet av 1980-talet har många 
forskare urskilt en tämligen rik uppsättning funktionella kategorier (se t.ex. 
Stroh-Wollin 2002:92–96 och där angivna referenser).18 För den moderna 

                               
18 Det kan tyckas konstigt att vissa delar av MP räknar med en mycket rik uppsättning frastyp-
er, då detta inte går hand i hand med minimalistiska anspråk i allmänhet. Det ska dock sägas 
att en mer ekonomisk uppfattning om vad UG innehåller kan leda till ett mer komplext lexi-
kon, och således finns väl en viss logik bakom detta. Jag uppfattar det dock som befogat att 
kritisera MP för att minimala antaganden i en del av systemet leder till överbelastning i en 
annan del. Sådan kritik kan också överföras på Kaynes (1994) Linear Correspondence Axiom 
(se vidare avsnitt 3.2.2); en minimal uppsättning omskrivningsregler (XP → Spec X' och 
X' → X° Komp) leder till ett oerhört komplext system av flyttningsmöjligheter. 
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svenskans del har Stroh-Wollin (2002:99–175) argumenterat för att CP är 
uppdelad i olika fraser, exempelvis ForceP och FinP. 

Det ska samtidigt påpekas att tanken om en sats tredelning kvarstår. Iställ-
et för CP, IP och VP går det att tala om C-, I- och V-domänen, där domän-
erna kan innehålla olika fraser (jfr t.ex. Platzack 2011). Frågan om hur 
många frastyper det finns och i vilken mån detta kan skilja sig åt språk emel-
lan är inte framträdande i avhandlingen, även om IP eller I-domänens upp-
delning aktualiseras vid något tillfälle. I allmänhet gäller att jag inte postule-
rar fler fraser än vad som är nödvändigt för att analysera de syntaktiska 
strukturer jag behandlar. 

En annan fråga rör den inbördes ordningen av specificerare, huvud och 
komplement. Frågan har diskuterats intensivt inom MP, ofta med utgångs-
punkt i Kayne 1994. Vid analys av modern svensk frasstruktur är det opro-
blematiskt att utgå från att i princip alla fraser uppvisar ordningen spec-
huvud-komp. Men ordningen är på ytan inte universell. Själva premissen för 
detta arbete är att den linjära ordningen av verb och objekt kan variera mell-
an och inom språk, alltså vad som typiskt motsvarar huvuden och komple-
ment. Hur denna variation ska representeras strukturellt är av förklarliga skäl 
en viktig fråga i avhandlingen. Till olika perspektiv på detta återkommer jag 
för första gången i kapitel 3. 

I den fortsatta framställningen är det viktigt att ha i åtanke att X-bar-teorin 
inte alltid ger ett entydigt svar på vad ett yttrande har för strukturell repre-
sentation. Sådana frågor uppstår inom en mer snävt avgränsad satsmodell, 
och möjligheterna blir ännu fler om vi tar hänsyn till konkurrerande mo-
deller. Större delar av avhandlingen präglas av en öppenhet kring vilka 
strukturer som finns i ett visst språk eller i mänskliga språk mer generellt.19 
Vid flera tillfällen introduceras och diskuteras syntaktiska strukturer som 
sedan förkastas, antingen för ett visst språk eller för mänskliga språk mer 
generellt. I detta avseende utgör emellertid delar av kapitel 8 ett undantag, 
där germanska språks ledföljd analyseras utifrån en mer restriktiv hypotes 
om vilka syntaktiska strukturer som kan existera i en människas mentala 
grammatik. 

                               
19 Öppenheten är förstås relativ. Exempelvis överväger jag aldrig möjligheten att förgreningar 
kan vara något annat än binära, eller möjligheten att fraser inte alltid är endocentriska.     
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3 Empiriska och analytiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för den empiriska bakgrunden till avhandlingens 
ämne. I samband med detta introduceras också en rad grundläggande analy-
tiska begrepp. Perspektivet som anläggs är inte uteslutande svenskt eller 
nordiskt, utan omfattande utrymme lämnas även åt att beskriva den led-
följdsvariation som finns och har funnits inom hela den germanska språkfa-
miljen. 

Kapitlet är upplagt på följande vis: Jag inleder med att i avsnitt 3.1 intro-
ducera den terminologi som används för att skilja olika ledföljder från 
varandra. I avsnitt 3.2 redogör jag för satsstrukturen i moderna germanska 
språk, och ger en första inblick i hur deras ledföljd har analyserats inom ra-
men för X-bar-systemet. Avsnitt 3.3 handlar om de germanska språkens 
diakrona utveckling. Därpå följer två avsnitt om ledföljdsvariation och led-
följdsförändring i äldre svenska; i avsnitt 3.4 diskuteras tidigare forskning 
om förlusten av OV-ledföljd, och i avsnitt 3.5 tidigare forskning om bisats-
ledföljdens utveckling. Kapitlet avslutas med avsnitt 3.6, där jag identifierar 
vilka empiriska undersökningar som behöver genomföras för att erhålla en 
större förståelse av OV- och bisatsledföljd i svenskans historia. 

3.1 Terminologi 
I avhandlingen använder jag mig av schematiska beteckningar för att identi-
fiera och tala om olika ledföljder. Notationen kommer framförallt till an-
vändning i avhandlingens resultatpresentation, men i ganska stor utsträck-
ning används den också i detta och andra kapitel. Grundprincipen är att be-
teckningarna tar fasta på i vilken ordningsföljd olika konstituenter uppträder. 

För det första finns beteckningar för tre olika typer av verb: finita verb 
som förkortas Fin, infinita hjälpverb som förkortas Aux (efter eng. auxili-
ary) och infinita huvudverb som förkortas Main (efter eng. main verb).20 
Beteckningarnas funktion illustreras av exemplen i (1a–c) nedan. (1a) be-
tecknas Fin, då satsen bara innehåller ett finit huvudverb sprang. (1b) be-
tecknas Fin-Main, eftersom det finita hjälpverbet ville följs av det infinita 

                               
20 Någon distinktion görs alltså inte mellan finita hjälpverb och finita huvudverb. En sådan 
distinktion hade varit redundant; ett huvudverb kan inte vara finit om satsen innehåller ett 
hjälpverb.  
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huvudverbet springa. Slutligen återfinns i (1c) en sats med finit hjälpverb, 
infinit hjälpverb och infinit huvudverb (hade velat springa). Beteckningen 
blir Fin-Aux-Main; det finita hjälpverbet föregår det infinita hjälpverbet, 
som i sin tur föregår det infinita huvudverbet. 

(1)   a. Igår sprang jag i stadsskogen.                             Fin 
    b. Igår ville jag springa i stadsskogen.                   Fin-Main 
    c. Igår hade jag velat springa i stadsskogen.         Fin-Aux-Main 

Utöver verben görs en distinktion mellan tre typer av icke-verbala led som 
kan ingå i verbfrasen: objekt som förkortas Obj, predikativ som förkortas 
Pred och prepositionsfrasformade satsled som förkortas PP. Exempel visas i 
(2a–c) nedan. I (2a) återfinns ett objekt efter ett finit hjälpverb och ett infinit 
huvudverb, och ledföljdsbeteckningen blir således Fin-Main-Obj. I (2b–c) 
har objektet bytts ut mot ett predikativ respektive ett PP-adverbial, därav 
beteckningarna Fin-Main-Pred och Fin-Main-PP.  

(2)  a. Ikväll ska jag äta potatis.                        Fin-Main-Obj 
    b. Min hunger måste bli stillad.                    Fin-Main-Pred 
    c. Jag har nu svultit i en halv dag.                    Fin-Main-PP 

Terminologin används främst för att tydliggöra olika verbs placering i för-
hållande till varandra och verbens placering i förhållande till icke-verbala 
kategorier. Av mindre betydelse är den inbördes ordningen av objekt, predi-
kativ och prepositionsfraser. En verbfras kan förstås innehålla flera bestäm-
ningar, men jag markerar som regel endast led som är relevanta i samman-
hanget. Satsen som upprepas i (3a–c) kan alltså vara ett exempel på 
Fin-Main-Obj, Fin-Main-Pred eller Fin-Main-PP. 

(3)  a. De skulle måla huset blått under sommaren.          Fin-Main-Obj 
    b. De skulle måla huset blått under sommaren.        Fin-Main-Pred 
    c. De skulle måla huset blått under sommaren.           Fin-Main-PP 

Stundtals är inte något icke-verbalt led relevant i sammanhanget. Satsen i 
(4a) nedan kan således vara ett exempel på ledföljden Fin-Aux-Main, trots 
att den innehåller en PP. Verben är inte på samma sätt optionella att mar-
kera; Fin-Main syftar aldrig på en sats som innehåller ett infinit hjälpverb, 
och Fin-Obj används inte som beteckning för ett exempel med infinit hu-
vudverb. Däremot kan en markering för ett finit hjälpverb utelämnas, om det 
är ett infinit hjälpverbs placering i förhållande till huvudverb och icke-
verbala led som behöver tydliggöras. Satsen i (4a) upprepas i (4b–c). Som 
synes kan den även markeras som Aux-Main eller Aux-Main-PP, beroende 
på vad som är relevant i sammanhanget. 
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(4)  a. Johanna hade länge velat flytta till Stockholm.      Fin-Aux-Main 
    b. Johanna hade länge velat flytta till Stockholm.          Aux-Main 
    c. Johanna hade länge velat flytta till Stockholm.       Aux-Main-PP 

Slutligen används beteckningen Neg för negationer. Satser med negationer 
har dock en speciell status i terminologin. Negationers placering är nästan 
uteslutande relevant i förhållande till finita verb, och inte sällan utelämnas 
övriga satsled i notationen när negationers och finita verbs placering ska 
belysas. Se (5a–b) nedan: 

(5)  a. Marken är inte bar längre.                           Fin-Neg 
    b. Nu när marken inte är bar längre                      Neg-Fin 

I analogi med negationer talar jag någon gång om Fin-Adv och Adv-Fin, när 
ett adverb inte är negerande. I brödtext och i tabeller förekommer också be-
teckningar som OV, VAux, PP-V och PredV. Dessa är samlingsbegrepp för 
olika, mer specifika ledföljder, och OV avser alltså alla ledföljder där ett 
objekt föregår sitt huvudverb, t.ex. Fin-Obj-Main eller Obj-Aux-Main. Be-
teckningarna används i detta avsnitt utan definition av grammatiska katego-
rier som hjälpverb, huvudverb och objekt. Hur kategorierna har operational-
iserats i de empiriska undersökningarna beskrivs i avsnitt 5.1. 

3.2 Satsstrukturen i moderna germanska språk 
I föreliggande avsnitt lägger jag ut grundlinjerna för de germanska språkens 
satsstruktur. Mitt fokus ligger på de syntaktiska drag som är relevanta för 
avhandlingens ämne; framförallt behandlas skillnader mellan huvudsats-
ledföljd och bisatsledföljd, ordningen av verb och objekt och ordningen av 
hjälpverb och huvudverb. I framställningen ingår två olika avsnitt. Avsnitt 
3.2.1 är i hög grad deskriptivt, och jag beskriver här skillnader och likheter i 
ledföljd mellan en rad germanska standardspråk. I avsnitt 3.2.2 ger jag en 
introduktion till hur olika ledföljder har analyserats inom ramen för X-bar-
systemet. 

3.2.1 De germanska språkens ledföljd 
Nästan alla germanska varieteter har den karaktäristiska egenheten att de är 
V2-språk, med engelska som det enda egentliga undantaget. V2 innebär att 
en huvudsats finita verb realiseras som andra satsled. Generaliseringen är 
giltig för påståenden och frågeordsfrågor; om satsen är en ja/nej-fråga eller 
en uppmaning föregår inget satsled det finita verbet. V2-egenskapen komm-
er tydligt till uttryck i parallellmeningarna i (6a–e) nedan. Om adverbialet 
igår eller dess motsvarighet inleder satsen placeras det finita verbet direkt 
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efter detta led och föregår alltså satsens subjekt. Så är inte fallet för den eng-
elska satsen i (6f). Trots att adverbialet yesterday inleder satsen föregår sub-
jektet det finita verbet. V2-egenskapen exemplifieras i tur och ordning för 
svenska, danska, isländska, tyska och nederländska, men finns även i andra 
nordiska och västgermanska varieteter som norska, färöiska, älvdalska, fri-
siska, afrikaans och jiddisch.21 

(6)  a. Igår ville jag springa i skogen.               V2         [svenska] 
    b. I går ville jeg løbe i skoven.                 V2            [danska] 
    c. Í gær vildi ég hlaupa í skóginum.             V2       [isländska] 
    d. Gestern wollte ich im Wald laufen.           V2               [tyska] 
    e. Gisteren wilde ik in het bos rennen.           V2    [nederländska] 
    f. Yesterday, I wanted to run in the forest.     Ej  V2         [engelska] 

Positionen före det finita verbet är på intet sätt begränsad för adverbial eller 
adverb. Som visas i (7a–d) kan satsen också inledas av ett subjekt (7a), av ett 
adverbial i formen av en prepositionsfras (7b), av prepositionsfrasens rektion 
(7c) eller av en kombination av verb och bestämning (7d). Själva restriktion-
en består i att det som föregår verbet måste utgöra en fras. Subjektet jag och 
adverbet igår kan inte utgöra en fras tillsammans, och om båda dessa led 
placeras före verbet blir resultatet ogrammatiskt (7e) (se vidare Holmberg 
2015).  

(7)  a.   [NP Jag ] ville springa i skogen igår. 
    b.    [PP I skogen] ville jag springa igår. 
    c.   [NP Skogen] ville jag springa i igår. 
    d.   [VP Springa i skogen] ville jag igår. 
    e. *  Jag igår ville springa i skogen. 

Mellan de germanska V2-språken finns emellertid andra betydande skillna-
der i satsstruktur. En första skillnad rör den inbördes placeringen av satsad-
verbial och finita verb i bisatser (se t.ex. Holmberg & Platzack 1995:45, 
71 ff.; Vikner 2001). I detta fall förenas de skandinaviska språken med ne-
derländska och tyska, eftersom satsadverbialet föregår det finita verbet (se 
(8a–b, d–e)).22 Däremot är ordningen omvänd i isländska (8c). Således finns 
det en ledföljdskillnad mellan huvudsatser och bisatser i skandinaviska 

                               
21 Om exempelmeningar ges utan källhänvisning i avhandlingen betyder det att jag själv har 
konstruerat dem, oavsett språk. För alla språk utom svenska, engelska och franska har riktig-
heten kontrollerats av modermålstalare. För hjälp med detta riktar jag framförallt ett varmt 
tack till Linda Pfister, Johan Bollaert, Veturliði Óskarsson och Lise Horneman Hansen. 
22 I exemplen låter jag en negation vara det led som visar satsadverbialets plats, så också i 
större delar av avhandlingen. 
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språk, tyska och nederländska, men inte i isländska.23 Denna egenskap omta-
las i avhandlingen som en ledföljdsasymmetri mellan huvudsatser och bisat-
ser, eller kortare en huvudsats-bisatsasymmetri. 

(8)  a. om bussen inte kommer               Neg-Fin       [svenska] 
    b. hvis bussen ikke kommer              Neg-Fin          [danska] 
    c. ef strætó kemur ekki                  Fin-Neg      [isländska] 
    d. wenn der Bus nicht kommt             Neg-Fin           [tyska] 
    e. als de bus niet komt                   Neg-Fin   [nederländska] 

Huvudsats-bisatsasymmetri är inte en syntaktisk egenskap som kan relateras 
till den vanliga grupperingen av germanska språk. De skandinaviska språken 
och isländska är nordiska språk, men de skandinaviska liknar i detta avse-
ende de två västgermanska språken tyska och nederländska. Det finns också 
västgermanska språk som inte uppvisar huvudsats-bisatsasymmetri; engelska 
är ett och jiddisch ett annat (se t.ex. Vikner 2001). Möjligen kan engelska ses 
som irrelevant i sammanhanget då det inte är ett V2-språk, men den invänd-
ningen gäller inte jiddisch. 

En syntaktisk egenskap som dock är tydligt relaterad till de germanska 
språkens två levande undergrupper är ordningen av huvudverb och objekt. I 
nordiska språk placeras verb genomgående före objekt, och de är alltså att 
betrakta som otvetydiga VO-språk. Som visas i (9a–c) nedan för svenska och 
isländska gäller detta oavsett satsnivå, och oavsett hur många verb satsen 
innehåller. 

(9)  a. Min syster har redan köpt julklappar.              Fin-Main-Obj 
    a'. Systir mín hefur þegar keypt jólagjafir.            Fin-Main-Obj  

    b.  om min syster redan har köpt julklappar             Fin-Main-Obj  
    b'. ef systir mín hefur þegar keypt jólagjafir            Fin-Main-Obj 

    c.  Min syster ska redan ha köpt julklappar.           Aux-Main-Obj 
    c'. Systir mín mun þegar hafa keypt jólagjafir.        Aux-Main-Obj   

I tyska och nederländska är ordningen omvänd. V2-egenskapen maskerar 
visserligen detta i huvudsatser med finit huvudverb (se (10a)), men däremot 
syns det i huvudsatser med finit hjälpverb och infinit huvudverb och i bisat-
ser med finit huvudverb (se (10b–c)). Det enda västgermanska språk som 
inte tillåter OV-ledföljd är engelska. 
                               
23 Färöisk bisatsledföljd är något förenklat en blandning av den isländska och den övriga 
germanska varianten. Egentligen hade färöisk bisatsledföljd kunnat diskuteras mer utförligt i 
avhandlingen, men då den behandlats uttömmande på andra håll har jag valt att lämna detta 
därhän. Se istället Koeneman & Zeijlstra 2014:17 f., 36 och där angivna referenser för inle-
dande anmärkningar om färöisk bisatsledföljd och dess teoretiska relevans. 
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(10) a.   Klaus  liest    heute     das Buch.                     Fin-Obj 
    a'.  Klaas   leest   vandaag   het boek.                   Fin-Obj 
           Klas   läser    idag      boken 

    b.   Klaus will  heute     das Buch  lesen.             Fin-Obj-Main  
    b'.  Klaas  wil   vandaag   het boek  lezen.              Fin-Obj-Main 
           Klas  vill  idag      boken    läsa 

    c.   dass Klaus  heute     das Buch liest                   Obj-Fin 
    c'.  dat   Klaas   vandaag   het boek  leest                  Obj-Fin 
          att   Klas   idag      boken    läser 
       (efter de tyska exemplen i Sapp 2011:1–2) 

För OV-språken uppstår även frågan om hjälpverbens placering i förhållande 
till objekt och huvudverb. I standardnära tyska gäller att både objektet och 
huvudverbet måste föregå hjälpverbet. Detta kan observeras i huvudsatser 
med två infinita verb eller i bisatser med finit hjälpverb och infinit huvud-
verb; se (11a–b) nedan. 

(11) a. Klaus   will  heute das Buch   lesen  können       Obj-Main-Aux 
      Klas   vill  idag   boken     läsa   kunna 
    b.  dass Klaus   heute  das Buch   lesen   will           Obj-Main-Fin  
      a tt   Klas   idag   boken     läsa    vill 
      (från Sapp 2011:1–2) 

Förhållandena i nederländska är något mer komplicerade än i tyska. Objekt 
föregår både hjälpverb och huvudverb, men ordningen mellan huvudverb 
och hjälpverb varierar. Zwart (1996) menar att huvudverb före hjälpverb 
föredras om huvudverbet är ett particip (se (12a)), åtminstone i talad neder-
ländska, men den omvända ordningen är också möjlig (12a'). Om huvudver-
bet förekommer i infinitiv och styrs av ett modalt hjälpverb är hjälpverb före 
huvudverb den omarkerade ordningen i både tal- och skriftspråk (se (12b)). 
Men återigen är den omvända ordningen (12b') åtminstone grammatisk (se 
också Wurmbrand 2004). 

(12) a.  dat Jan het boek gelezen heeft                   Obj-Main-Fin 
    a'. dat Jan het boek heeft gelezen                   Obj-Fin-Main 
      ’att Jan har läst boken’ 

    b.  dat Jan het boek kan lezen                     Obj-Fin-Main 
    b'.  dat Jan het boek lezen kan                     Obj-Main-Fin 
       ’att Jan kan läsa boken’ 
       (från Zwart 1996) 



 42 

I tabell 1 nedan sammanfattas hur de fyra syntaktiska egenskaperna V2, hu-
vudsats-bisatsasymmetri, VO-ledföljd och AuxV-ledföljd fördelar sig över 
germanska språk som behandlats i detta avsnitt. Plustecknet syftar som bruk-
ligt på att egenskapen finns i språket och minustecknet på att egenskapen 
saknas. Då svenska och danska (och norska) har identiska värden redovisas 
språken tillsammans under beteckningen skandinaviska. 

Tabell 1. Fyra syntaktiska egenskaper i germanska standardspråk. 

Språk V2 Huvudsats-
bisatsasymmetri VO AuxV 

Skandinaviska + + + + 
Isländska + – + + 
Engelska – – + + 
Nederländska + + – +/– 
Tyska + + – – 

Tabellen ovan ger en tämligen fast bild av ledföljden i olika germanska 
språk, och lämnar som regel inte något utrymme för variation inom en varie-
tet. Det är enbart egenskapen AuxV i nederländska som inte getts ett enty-
digt värde. I huvudsak återspeglas här en korrekt bild, men vissa nyansering-
ar behöver göras. 

För de nordiska språken finns det bara mindre undantag för egenskaperna 
V2, VO och AuxV. Det går att påträffa huvudsatser som bryter mot V2-
regeln – ett exempel är satser med adverbet kanske – men det är tydligt att 
det rör sig om ett begränsat antal kontexter (se t.ex. Bentzen 2014 för en 
koncis sammanfattning). VO och AuxV är en närmast undantagslös egen-
skap i de nordiska språken, framförallt om vi bortser från att objekt och/eller 
huvudverb kan placeras först i en huvudsats, i enlighet med V2-egenskapen. 
Det enda riktiga undantaget är egentligen att negationsobjekt placeras före 
verb i åtminstone vissa nordiska varieteter (se vidare Engels 2009). För is-
ländska gäller detta även andra kvantifierande objekt där en relativ avsaknad 
betonas, exempelvis fáir ’få’ och lítið ’lite’ (se Rögnvaldsson 1987). 

Vad beträffar asymmetrin i ledföljd mellan huvudsats och bisats i de 
skandinaviska språken finns framförallt ett viktigt undantag: inbäddade V2-
satser. En inbäddad V2-sats styrs typiskt av en matrissats med ett sägeverb, 
och har samma ledföljdsmöjligheter som huvudsatser trots att den inleds av 
vad ser ut som en subjunktion, typiskt att (se vidare Peterson 2014 för en 
utförlig behandling av fenomenet i svenska). Om vi bortser från inbäddad 
V2 är den skandinaviska huvudsats-bisatsasymmetrin mycket tydlig, även 
om det kanske inte står helt klart att alla exempel på ledföljden Fin-Neg kan 
förstås som inbäddad V2 (jfr Håkansson 2011:121–123). 

Den isländska avsaknaden av huvudsats-bisatsasymmetri är inte heller 
helt undantagslös. Fin-Neg är definitivt den omarkerade och vanliga led-
följden, men Neg-Fin uppfattas som acceptabel i vissa bisatser och påträffas 
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i autentiskt språkbruk (se t.ex. Angantýsson 2007). Angantýsson (2007) 
betraktar exemplet i (13) nedan som ett fullt möjligt isländskt yttrande. 

(13) Það  er  ein íslensk    mynd sem hann   ekki  hefur séð.      Neg-Fin 
    det   är en  isländsk   film   som han   inte  har    sett 
    (från Angantýsson 2007:239) 

Vad beträffar västgermanska varieteter är VO-ledföljd en omöjlighet i tyska 
och nederländska, med undantag för objekt som har formen av en bisats eller 
infinitivfras. Bisatser sägs vanligen bara kunna placeras efter huvudverbet 
(se dock avsnitt 8.1.4), medan infinitivfraser förekommer i både OV- och 
VO-ledföljd (se t.ex. Haider 2010:188 f., 274 ff.). 

Placeringen av huvudverb och hjälpverb i västgermanska OV-språk upp-
visar dock mycket komplexa mönster. Den dialektala variationen är omfatt-
ande, både inom det tyska och inom det nederländska språkområdet (se vi-
dare Wurmbrand 2004; Sapp 2011:101–163; Barbiers 2013:918–922). Vari-
ationen påverkas även av vilka typer av verb som ingår i verbkomplexet. 
Många varieteter har en högre benägenhet till VAux med huvudverb i for-
men av ett particip än med huvudverb i infinitiv (se Wurmbrand 2004:45, 
48, 60 f.; jfr dock Sapp 2011:108–109). 

Det verkar snarast vara variationen mellan AuxV och VAux som sådan 
som karaktäriserar de germanska OV-språken. Standardnära tyska är den 
varietet som mest konsekvent placerar huvudverb före hjälpverb, men även 
här finns det variation om vi tar hänsyn till bisatser med tre verb.24 För de 
flesta treverbskomplex blir ordningen spegelvänd i förhållande till de nor-
diska språken. Det infinita huvudverbet föregår det infinita hjälpverbet, och 
det finita hjälpverbet placeras sist i satsen (se (14a)). Men när en finit form 
av hjälpverbet haben ’ha’ styr en infinitiv istället för ett particip (s.k. Infini-
tivus Pro Participio, förkortat IPP) föregår huvudverbet enbart det infinita 
hjälpverbet, och ledföljden blir alltså Fin-Main-Aux (14b). Samma ledföljd 
är möjlig med det futurala werden som finit hjälpverb (14c). 

(14) a. weil  er   es  gekauft   haben  muss             Main-Aux-Fin 
      då   han  det  köpt      ha     måste 
    b. weil  er   es  hat  kaufen  können              Fin-Main-Aux 
      då   han  det  har   köpa    kunna 
    c. weil  er   es  wird  kaufen  können              Fin-Main-Aux 
      då   han  det ska    köpa    kunna 
      (från Wurmbrand 2004:74) 

                               
24 Det ska dock nämnas att standardnära tyska verkar dela positionen som mest konsekvent 
VAux-språk med frisiska (jfr Wurmbrand 2004:45, 48). 
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Till sist behövs också en kommentar om objektens placering i förhållande till 
hjälpverb i västgermanska OV-språk. Att objekt placeras före hjälpverb är ett 
helt giltigt påstående för standardnära tyska och nederländska, men inte för 
alla av språkområdets varieteter. I exempelvis västflamländska är det fullt 
möjligt att placera objekt mellan hjälpverb och huvudverb, vilket visas i 
(15a). Notera att ledföljden inte kan bero på inbäddad V2, då en PP återfinns 
mellan subjekt och finit verb. Däremot hittar vi aldrig ledföljder som i (15b), 
där hjälpverbet står sist men objektet efter det infinita huvudverbet. 

(15) a.    da  Jan vuor  Marie wil da boek  kuopen        Fin-Obj-Main 
        att  Jan åt     Marie vill  boken    köpa  
        (efter Sapp 2011:170) 

    b. *  dass Klaus lesen das Buch  will               *Main-Obj-Fin  
        att   Klaus läsa   boken     vill 

Ledföljderna Main-Obj-Fin och Main-Obj-Aux är alltså inte grammatiska i 
någon västgermansk varietet (se t.ex. Biberauer, Holmberg & Roberts 
2014:173–176 och där angivna referenser). Jag kommer senare att visa att 
samma generalisering högst sannolikt kan göras för äldre svenska (se t.ex. 
avsnitt 6.2.5). Observationen är central, och jag återkommer till denna empi-
riska lucka ett flertal gånger i avhandlingen. 

3.2.2 Empirin i ljuset av generativ grammatik 
Sedan början av 1980-talet har ledföljdsskillnader inom och mellan ger-
manska språk varit ett uppmärksammat forskningsområde. Vetenskapshisto-
riskt kan detta sättas i samband med princip- & parameterteorins uppkomst, 
som innebar helt nya möjligheter att jämföra syntaktiska strukturer i olika 
språk (jfr avsnitt 2.3). Vissa av de aktuella syntaktiska dragen har idag en 
vedertagen analys inom ramen för X-bar-systemet, medan andra fortfarande 
är föremål för intensiv teoretisk debatt. 

V2-egenskapen har en vedertagen syntaktisk analys, som går tillbaka till 
den Besten 1983. V2-ledföljd genereras genom att det finita verbet flyttar 
från V° till C°, alltså från sin basposition till det huvud som finns högst upp i 
satsstrukturen. Det led som föregår det finita verbet flyttar till CP:s specifi-
cerare, alltså [Spec, CP]. I (16a–c) nedan visas hur analysen appliceras på tre 
svenska huvudsatser. (16a) består av en deklarativ huvudsats med ett ad-
verbial i [Spec, CP]; (16b) av en sökande fråga med frågeordet i [Spec, CP]. 
I (16c) visas att V-till-C också äger rum i ja/nej-frågor, trots att satsen inte 
har V2-ledföljd i bokstavlig betydelse (se även Holmberg 2015 för aktuell 
diskussion om analysen av V2). 
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(16) a. Igår sprang jag i stadsskogen. 
      [CP Igårj [C° sprangv] [IP jagi [VP ti tv i stadskogen tj]]] 

    b. När sprang du i stadsskogen?   
      [CP Närj [C° sprangv] [IP dui [VP ti tv i stadsskogen tj]]]? 
 
    c. Sprang du i stadsskogen igår? 
       [CP  [C° Sprangv] [IP dui [VP ti tv i stadsskogen igår]]] 

En mycket likartad analys kan användas för att beskriva bisatser i språk med 
huvudsats-bisatsasymmetri. Det enda som behöver antas är att subjunktioner 
har tillgång till samma position som det finita verbet har i huvudsatser, alltså 
C°. Eftersom C° inte kan rymma två olika satsled hindrar subjunktioner 
V-till-C-flyttning, och det finita verbet realiseras istället i V°. Även detta 
påpekas av den Besten (1983). 

En konsekvens av analysen är att vi behöver postulera ytterligare en syn-
taktisk mekanism för ett språk som isländska, med ledföljden Fin-Neg i både 
huvudsatser och bisatser. Negationer antas universellt inte kunna basgenere-
ras lägre än vid VP:s översta gräns (se vidare Zeijlstra 2013:802–805; jfr 
även Haider 2013:138), och Fin-Neg måste alltså involvera verbflyttning. 
Eftersom C° upptas av subjunktioner även i isländska realiseras det finita 
verbet i ett funktionellt huvud beläget ovanför VP men under CP, alltså i vad 
jag benämner I° (jfr avsnitt 2.3.2). Isländska bisatser uppvisar således 
V-till-I-flyttning, medan motsvarande verbflyttning uteblir i de skandinaviska 
språken, s.k. V-in-situ (se (17a–b)). Tidiga analyser av detta slag återfinns 
t.ex. i Kosmeijer 1986 och i Platzack 1987. 

(17) a. ef systir mín kaupir ekki jólagjafir                     Fin-Neg 
      [CP ef [IP systir míni [I° kaupirv] ekki [VP ti tv jólagjafir]]] 

    b. om min syster inte köper julkappar                    Neg-Fin 
      [CP om [IP min systeri [I° Ø ] inte [VP ti köper julklappar]]] 

Varför ett språk har eller inte har V-till-I-flyttning har varit en väldigt omde-
batterad fråga inom generativ grammatik sedan mitten av 1980-talet (se t.ex. 
Roberts 1985; Kosmeijer 1986; Platzack 1987; Rohrbacher 1994; Holmberg 
& Platzack 1995; Bobajlik & Thráinsson 1998; Vikner 2001; Koeneman & 
Zeijlstra 2014; Heycock & Sundquist 2017; Tvica 2017). I centrum för de-
batten står påståendet att förekomsten av V-till-I-flyttning korrelerar med rik 
subjekt-verbkongruens, dvs. förekomsten av olika verbformer beroende på i 
vilken person och i vilket numerus satsens subjekt står. Idén om att det råder 
ett samband mellan subjekt-verbkongruens och V-till-I omtalas vanligen 
som the Rich Agreement Hypothesis, förkortat RAH. 
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I avhandlingen följer jag Koeneman & Zeijlstras (2014:5) definition av 
RAH, och den återges i (18) nedan. Av definitionen framgår också vad som 
krävs för att ett språk ska anses ha rik subjekt-verbkongruens.25 

(18)  The Rich Agreement Hypothesis  
 A language exhibits V-to-I movement iff the regular paradigm mani-

fests featural distinctions that are at least as rich as those featural dis-
tinctions manifested in the smallest pronoun inventories universally 
possible. 

Koeneman & Zeijlstra (2014) definierar rik utifrån det minsta möjliga pro-
nomensystemet i världens språk. Ett minimalt pronomensystem innehåller en 
distinktion mellan singular och plural i någon person, och mellan första, 
andra och tredje person i åtminstone ett numerus (se Koeneman & Zeijlstra 
2014:3–4 och där angivna referenser). För att subjekt-verbkongruens ska 
vara rik måste alltså ett språks verbböjning ha olika former för singular och 
plural i åtminstone en person, och olika former för första, andra och tredje 
person i åtminstone ett numerus.26 Det råder ingen tvekan om att verbböj-
ningen är rik i isländska men helt saknas i standardnära varianter av skandi-
naviska språk (se Koeneman & Zeijlstra 2014:5).27 RAH predicerar alltså att 
isländska ska ha bisatsledföljden Fin-Neg och de skandinaviska språken 
bisatsledföljden Neg-Fin. 

Den strukturella skillnaden mellan OV- och VO-ledföljd är möjligen än 
mer diskuterad än the Rich Agreement Hypothesis. I den traditionella P&P- 
analysen förs skillnaden tillbaka på en parameter som bestämmer den linjära 
ordningen av huvud och komplement (jfr t.ex. Stowell 1981:74; Travis 
1984). Enligt detta perspektiv är fraser alltså antingen huvudinitiala eller 
huvudfinala, och då objekt typiskt är komplement till verbala huvuden av-
speglar OV-ledföljd att VP är en huvudfinal fras. 

I figur 6 och 7 nedan visas hur antagandet om huvudinitialitet och huvud-
finalitet fångar ledföljdsskillnader mellan ett VO-språk som svenska och ett 
OV-språk som tyska. I strukturerna inkluderas även ett hjälpverb, för att visa 
att ordningen av huvud och komplement har konsekvenser för fler syntak-
tiska kategorier än huvudverb och objekt. Hjälpverb antas vanligen vara ett 
huvud som tar en VP som komplement (se t.ex. Platzack 1998:146). Om 
både AuxP – som hjälpverbets fras benämns i figurerna nedan – och VP är 

                               
25 Definitionen i (18) är Koeneman & Zeijlstras (2014) preliminära formulering av RAH, 
vilken är fullt tillräcklig för att förstå resonemangen i detta avsnitt. Till deras slutgiltiga for-
mulering av RAH återkommer jag i kapitel 7.   
26 Min förklaring av rik är mindre formell än Koeneman & Zeijlstras (2014) formulering; 
författarna talar istället talar om särdragen [+/– talare], [+/– deltagare] och [+/– plural].  
27 Däremot finns det dialektala skandinaviska varieteter där subjekt-verbkongruensen bevarats 
längre än i standardnära varieteter. För svenskans del finns ett stort område i sydvästsverige 
där subjekt-verbkongruens levt kvar i början av 1900-talet (se vidare Horn af Åminne 2017). 
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huvudfinala kan strukturen beskrivas såsom i figur 6, i linje med tysk led-
följd. Om båda fraserna är huvudinitiala får vi en ledföljd som svarar mot 
strukturen i figur 7, vilket överensstämmer med situationen i svenska. 

            
Figur 6. Huvudfinal AuxP och VP.      Figur 7. Huvudinitial AuxP och VP. 

Antagandet att fraser kan vara huvudfinala har också konsekvenser för ana-
lysen av västgermansk huvudsats-bisatsasymmetri. Som nämndes ovan pre-
dicerar RAH att språk med rik subjekt-verbkongruens ska uppvisa V-till-I-
flyttning. Således måste ett språk som tyska, som har rik kongruens, antas ha 
V-till-I-flyttning, om vi inte vill argumentera för att RAH inte är giltig för 
OV-språk (jfr Koeneman & Zeijlstra 2014:32–33). Under 1980- och början 
av 1990-talet var också standardanalysen att finita verb flyttade till I° i tyska 
bisatser (se t.ex. Platzack 1988; Falk 1993:33–34). Flyttningen kunde dock 
inte observeras empiriskt, eftersom IP antogs vara en huvudfinal fras. Av 
(19) nedan framgår att ledföljden i en tysk bisats blir densamma oavsett om 
verbet flyttar till I° eller kvarstår i V°. 

(19) dass Klaus das Buch liest                                Obj-Fin 
    [CP dass [IP Klaus [VP das Buch tv ] [I° liestv]]]                 V-till-I 
    [CP dass [IP Klaus [VP das Buch liest]]]                     V-in-situ 

Också andra västgermanska bisatsledföljder än den tyska har betraktats som 
V-till-I-kompatibla (se t.ex. Haegeman 1992; Falk 1993:159–160). Som vis-
as i (20a–b) behöver man i så fall anta ytterligare flyttningsmekanismer utö-
ver V-till-I, åtminstone i bisatser med hjälpverb. Den nederländska ledföljd-
en Obj-Fin-Main kan genereras genom att det infinita huvudverbet också 
flyttar till I° och bildar ett verbkomplex tillsammans med det finita verbet; se 
(20a). Den västflamländska bisatsledföljden Fin-Obj-Main genereras genom 
att hela den infinita delen av VP flyttar till höger om I°; se (20b). Analyserna 
omtalas ofta som V-raising respektive VP-raising, och i likhet med tidigare 
analyser av tyska bisatser är strukturerna I°-finala. 

(20) a. dat Jan het boek kan lezen                      Obj-Fin-Main 
      [CP dat [IP Jan [VP het boek tv tfin] [I° kanfin+lezenv]]]   

    b. da Jan vuor Marie wil da boek kuopen            Fin-Obj-Main 
       [CP da [IP Jan vuor Marie tVP tfin [I° wilfin] + [VP da boek kuopen]VP]]  
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Inom modern generativ grammatik är det emellertid ingen självklarhet att 
västgermanska bisatser är I°-finala strukturer. Sedan början av 1990-talet går 
det att urskilja två typer av analyser som bryter mot denna tradition. Den ena 
typen ser västgermanska bisatser som V°-finala men inte I°-finala (se t.ex. 
Kiparsky 1996; Haider 2010:54 ff.). Att en sådan analys har förespråkats är 
knappast märkligt, då V-till-I i västgermanska bisatser är en flyttningsopera-
tion utan konsekvenser för den observerbara ledföljden. Om denna analys är 
riktig förenas alltså tyska, nederländska och skandinaviska språk av att det 
finita verbet står i C° i huvudsatser men i V° i bisatser. De skiljer sig åt på så 
sätt att VP är huvudinitial i skandinaviska språk men huvudfinal i de väst-
germanska. 

Den andra typen av analys som bryter mot I°-finala strukturer måste för-
stås i ljuset av Richards Kaynes inflytelserika arbeten. Kayne (1994) intro-
ducerar Linear Correspondence Axiom, förkortat LCA, en teori om samban-
det mellan linjär ordningsföljd och frasers hierarkiska struktur. LCA säger, 
informellt och något förenklat, att en konstituent som föregår (står till väns-
ter om) en annan konstituent realiseras högre upp i strukturen, eller åt-
minstone inuti en annan konstituent som befinner sig högre upp i struk-
turen.28 Den kanske mest betydelsefulla av LCA:s konsekvenser är att alla 
fraser i alla världens språk har en och samma underliggande struktur (se 
Kayne 1994:33–38, 2013): specificerare-huvud-komplement. 

En konsekvens av LCA är att OV-ledföljd aldrig genereras av underlig-
gande huvudfinalitet, eftersom underliggande huvudfinalitet inte existerar. 
Inte heller kan ledföljden VAux vara underliggande, givet att ett hjälpverb 
tar VP som komplement. OV och VAux måste istället genereras genom att 
komplement flyttar till en högre position (till vänster) i strukturen. En sche-
matisk och högst preliminär LCA-kompatibel analys visas i (21a–c) för led-
följderna Aux-Obj-Main, Obj-Aux-Main och Obj-Main-Aux (jfr t.ex. 
Zwart 1993; Hróarsdóttir 2000; Petzell 2011). Som synes beror skillnaderna 
mellan de olika ledföljderna på hur högt upp i strukturen objektet flyttar, och 
om bara objektet eller hela VP flyttar. 

(21) a. [AuxP Aux [VP [Obj]DP Main tDP]] 
      Aux-Obj-Main genom vänsterflyttning av DP till [Spec, VP] 

    b. [AuxP [Obj]DP Aux [VP Main  tDP]] 
      Obj-Aux-Main genom vänsterflyttning av DP till [Spec, AuxP] 

    c. [AuxP [VP  [Obj]DP  Main tDP]VP Aux tVP]  
      Obj-Main-Aux genom vänsterflyttning av DP till [Spec, VP] och    
      därefter hela VP till [Spec, AuxP] 

                               
28 För en definition och förklaring av LCA och relaterade begrepp, såsom asymmetrisk c-
kommendering och precedens, hänvisas till Kayne 1994:4–6, 33 f.  
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Med en LCA-kompatibel analys av OV blir nollhypotesen att huvudsats-
bisatsasymmetri är ett enhetligt fenomen inom de germanska språken. För 
västgermanska OV-språk kan vi anta att bisatsers finita verb kvarstår i en 
huvudinitial VP, precis som i de skandinaviska språken. Skillnaden består 
istället i att olika typer av komplement kan flytta till vänster om det finita 
verbet i västgermanska, men att dessa flyttningsoperationer saknas i moder-
na skandinaviska språk. 

I tabell 2 nedan sammanfattas genomgången ovan beträffande de tre syn-
taktiska strukturerna V-till-C, V-in-situ och underliggande huvudfinalitet i 
skandinaviska, isländska och (kontinental) västgermanska. Engelska liknar i 
detta avseende inte andra västgermanska språk och hålls utanför samman-
ställningen. Tabellen är även ett klargörande av teoretiska antaganden inför 
den fortsätta framställningen. 

Tabell 2. V-till-C, V-in-situ och underliggande huvudfinalitet i germanska språk. 

Språk V-till-C V-in-situ Underliggande huvudfinalitet 

Skandinaviska + + – 
Isländska + – – 
Västgermanska + ? ? 

Som framgår av tabellen antas att V-till-C-flyttning finns i alla tre 
språk(grupper). V-in-situ finns i skandinaviska språk, men däremot inte i 
isländska. För de västgermanska språken finns ingen tydlig evidens för och 
inget vedertaget svar på om bisatser har V-in-situ eller är I°-finala strukturer, 
vilket synliggörs med ett frågetecken. Skandinaviska språk och isländska har 
en frasstruktur som inte tillåter huvudfinalitet; för tyska och nederländska 
har frågan inget på förhand givet svar. 

3.3 De germanska språkens diakrona utveckling 
I föregående avsnitt framgick att den germanska språkfamiljen präglas av 
omfattande ledföljdsvariation. Variationen blir dock synlig först när vi gör 
komparativa observationer; i en enskild varietet är ordningen av hjälpverb, 
huvudverb, objekt etc. tämligen fast. På denna punkt förhöll det sig an-
norlunda förr i tiden, vilket kommer att framgå i detta avsnitt. I tur och ord-
ning redogör jag här för den diakrona utvecklingen av V-till-C-flyttning, V-
till-I-flyttning och växlingen OV–VO och VAux–AuxV i äldre germanska 
språk. 



 50 

3.3.1 V-till-C 
De germanska språkens V2-ledföljd är en syntaktisk egenskap med gamla 
anor. Uppkomsten av obligatorisk V-till-C-flyttning sammanfaller på ett 
ungefär i tid med de allra äldsta skriftspråkskällorna. Huvudsatser med det 
finita verbet som tredje eller senare satsled påträffas i den gotiska silverbi-
beln, i några tidiga urnordiska runinskrifter och i äldre engelska, även om de 
samexisterar med entydiga belägg på V-till-C-flyttning (se vidare 
Eythórsson 1995; Kiparsky 1995; Axel 2006:29–79).29 Däremot går det inte 
att hitta säkra belägg på utebliven V-till-C i äldre tyska, trots att längre texter 
finns bevarade från så tidigt som 700- och 800-talet (se Axel 2006:29–79). 
Den diakrona utvecklingen av V-till-C-flyttning är således svår att studera 
empiriskt, och i avhandlingen antar jag genomgående att huvudsatsers finita 
verb har flyttat till C° redan i de äldsta bevarade svenska dokumenten. 

Det finns emellertid ett noterbart undantag. Koordinerade huvudsatser 
uppför sig i vissa äldre germanska språk inte som övriga huvudsatser med 
avseende på ledföljd, utan snarare som ett mellanting mellan huvud- och 
bisatser. Detta har klart visats för äldre engelska och för äldre svenska (se 
t.ex. Kiparsky 1996; Lightfoot 2006:128; Magnusson 2007) och kan möjlig-
en gälla även andra språk (jfr Magnusson 2007:325). I äldre svenska dröjer 
det till mitten av 1700-talet innan V-till-C är obligatoriskt i huvudsatsers 
andrakonjunkter (se vidare Magnusson 2007). 

3.3.2 V-till-I 
Utvecklingen av V-till-I-flyttning har ofta studerats och diskuterats i förhåll-
ande till the Rich Agreement Hypothesis. Ur ett synkront perspektiv gör 
RAH prediktioner om att V-till-I-flyttning ska förekomma i vissa men inte i 
andra germanska varieteter, men hypotesen har även diakrona konsekvenser. 
Om det råder ett direkt samband mellan rik subjekt-verbkongruens och 
V-till-I-flyttning ska ett språk förlora flyttningen om verbböjningen upphör 
att vara rik (jfr Koeneman & Zeijlstra 2014:34–38). 

Både bland västgermanska och nordiska språk finner vi varieteter där sub-
jekt-verbkongruensen över tid upphört att vara rik, och varieteter där rik 
kongruens bevarats. För de västgermanska OV-språken är RAH:s predik-
tioner dock svåra att pröva empiriskt; V-till-I-flyttning ger inte upphov till 
någon ledföljdsskillnad om IP är en huvudfinal fras. Däremot går det att på 
teoretisk grund anta att ett språk som tyska, som bevarat rik subjekt-
verbkongruens, alltid haft V-till-I-flyttning. För afrikaans, som idag saknar 
kongruens, måste vi anta att en föregångare till språket förlorade V-till-I när 
kongruensen upphörde att vara rik, men att detta inte hade några konsekven-
ser för ledföljden. Det verkar inte finnas evidens för att föregångare till da-
                               
29 Att engelska nämns i detta sammanhang är inte märkligt, då språket har genomgått ett 
stadium med V2 (se t.ex. Platzack 1995). 
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gens västgermanska OV-språk någonsin haft verbflyttning till en huvud-
initial IP (se t.ex. Axel 2007:79–109, 330). 

Med de nordiska varieteterna förhåller det sig emellertid annorlunda, ef-
tersom det inte finns några skäl att anta att IP genomgående varit huvudfinal 
i något av fornspråken. I samtliga fornspråk var kongruensen rik, men över 
tid har den gått förlorad i standardnära svenska, norska och danska variete-
ter. Således predicerar RAH att ledföljden Fin-Neg ska ha ersatts av Neg-Fin 
och V-till-I försvunnit i de skandinaviska språken. Att så tycks vara fallet har 
visats i flera empiriska studier (se t.ex. Platzack 1988; Falk 1993:169 ff.; 
Sundquist 2002). Vid en första anblick förefaller det nordiska språkområdet 
vara ett paradexempel på vilka diakrona konsekvenser RAH kan ha för ett 
språks ledföljd, men som vi längre fram kommer att se är situationen mer 
komplex än vad som hittills antytts. 

3.3.3 OV–VO och VAux–AuxV 
Den mycket fasta VO-ledföljden i moderna nordiska språk är inte någon 
särskilt gammal egenskap. Det står helt klart att OV och VO samexisterar i 
texter skrivna på nordiska fornspråk. I äldre norska och danska lever varia-
tionen kvar till åtminstone 1500-talet (se Sundquist 2006), och i äldre 
svenska till mitten av 1700-talet (se vidare avsnitt 3.4). I äldre isländska 
försvinner OV så sent som under första hälften av 1800-talet (se Hróarsdóttir 
2000). Att döma av efterlämnade källor har de nordiska språken alltså i olika 
takt genomgått en utveckling där variation mellan OV och VO ersatts med 
enhetlig VO-ledföljd. 

Utvecklingen är väl kartlagd för framförallt äldre isländska (se t.ex. 
Rögnvaldsson 1996; Hróarsdóttir 2000, 2009). En central observation är att 
möjligheten till OV-ledföljd inte innebar att en specifik ledföljd konkurre-
rade med VO, utan att objekt, hjälpverb och huvudverb kunde lineariseras på 
flera olika sätt; se exemplen i (22a–d) nedan. För isländska framgick detta i 
satser med infinita hjälpverb, eftersom finita verb flyttar från V° både i hu-
vudsatser och i bisatser. Den enda kombination av hjälpverb, huvudverb och 
objekt som inte har belagts är Main-Obj-Aux (se Hróarsdóttir 2000:94), 
precis som i dagens kontinentala västgermanska varieteter. 

(22) a. að  hann  skyldi aldrei  mega sól sjá             Aux-Obj-Main 
      att  han   skulle aldrig  få    sol se 
    b. að  hon mundi  eigi  barn mega eiga             Obj-Aux-Main 
      att  hon skulle  inte  barn få     ha 
    c. og  enginn þóttist   þvílíkan veikleka  séð hafa     Obj-Main-Aux 
      och ingen  låtsades sådan    svaghet   sett ha 
    d. þu munt  haft hafa harða landtoku               Main-Aux-Obj 
      du skall  haft  ha    hård  landstigning 
      (efter Hróarsdóttir 2009:260–261) 
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En följdfråga här blir om de nordiska språken någonsin varit renodlade OV-
språk, på samma sätt som modern nederländska och tyska är det. Äldre nord-
iska språk omtalas visserligen stundtals som OV-språk i litteraturen (jfr t.ex. 
Kiparsky 1996; Delsing 1999; Faarlund 2002), men det verkar tveksamt att 
VO inte skulle ha varit tillåtet. Rent empiriskt går det knappast att belägga 
ett språkstadium där OV varit den enda möjligheten (jfr Faarlund 2002:730–
732). Hróarsdóttirs studie av äldre isländska påbörjas under 1300-talet, och 
vid denna tidpunkt är andelen VO redan så hög som ca 40 procent (se 
Hróarsdóttir 2000:70). 

Ett argument för att variationen är ursprunglig framträder faktiskt om 
blicken vänds mot äldre västgermanska språk. OV är definitivt den vanliga 
ledföljden i äldre tyska, men vi hittar också satser med DP-objekt efter infi-
nita verb (jfr t.ex. Sapp 2011:24, 2014). I (23a–b) nedan visas två äldre hög-
tyska satser med objekt efter infinita verb, båda tagna ur en text från slutet av 
1400-talet. Som synes kan objektet stå efter verbet om satsen har den för 
VO-språk obligatoriska ordningen av hjälpverb och huvudverb AuxV (23a), 
men även vid den moderna tyska ledföljden VAux (23b). 

(23) a. daz ich damit    sol  pussen mein sund            Fin-Main-Obj 
      att  jag därmed  ska ångra   min   synd 
    b. Wye man frage  sol  dy   krancken               Main-Fin-Obj 
      hur  man fråga  ska den  sjuka 
      (efter Sapp 2011:176) 

Det är inte okontroversiellt att av denna observation dra slutsatsen att äldre 
tyska tillåtit underliggande VO-ledföljd. Germanister tenderar snarare att tala 
om objektets placering i satserna ovan som en form av extraposition (jfr t.ex. 
Sapp 2011:24, 175–176, 2014). Rent empiriskt förefaller det dock nå-
gorlunda uppenbart att alla äldre germanska språk ursprungligen tillät både 
OV- och VO-ledföljd (jfr t.ex. Haider 2014). I nordiska språk och engelska 
har variationen ersatts av obligatorisk VO-ledföljd. I större delen av det 
västgermanska språkområdet, som inkluderar varianter av tyska, nederländ-
ska, flamländska, frisiska och afrikaans, har OV blivit obligatoriskt. 

3.4 OV-ledföljd i äldre svenska 
I äldre svenska finns en rad olika ledföljder där ett objekt föregår ett huvud-
verb. I huvudsatser med finit hjälpverb och infinit huvudverb kan objektet 
placeras mellan verben (se (24a)), och i bisatser med finit huvudverb kan 
objektet placeras före verbet (24b). I bisatser med finit hjälpverb och infinit 
huvudverb finns tre möjligheter. Objektet kan precis som i huvudsatser stå 
mellan verben (24c), före verben med huvudverbet sist (24d) och före verben 
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med hjälpverbet sist (24e). Vid en första anblick förefaller valet av ledföljd 
tämligen fritt; alla belägg nedan kommer från en och samma text. 

(24) a. Hwi skulle iak thz sighia (SVM 149)              Fin-Obj-Main 
    b. thz hon thz ey wiste  (SVM 138)                        Obj-Fin  
    c. thz han skulle sit goz mista (SVM 156)             Fin-Obj-Main 
    d. En prest (…) som mik länge haffwer bidhith        Obj-Fin-Main 
      (SVM 140) 
    e. at han idhra husfru dräpa wille (SVM 146–147)      Obj-Main-Fin  

En rad studier har publicerats som berör en eller flera av dessa ledföljder i 
svenskans historia, både traditionellt nordistiska (se t.ex. Wenning 1930) och 
generativt inriktade (se t.ex. Platzack 1983; Falk 1993:158–164). Som Plat-
zack (1983) har visat finns OV-ledföljd kvar i äldre texter ända in på 1700-
talet, men verkar i stort sett vara försvunnen i mitten av 1700-talet. En vanlig 
tendens är att man delar upp ledföljderna ovan i åtminstone två olika katego-
rier; som OV räknas stundtals bara Fin-Obj-Main, medan övriga ledföljder 
ingår i en kategori som urskiljs genom att det finita verbet eller verbkom-
plexet placeras sist i satsen (se t.ex. Platzack 1983; Falk 1993:158–164). 

Inom ramen för frågan om hur kategorin OV ska förstås återkommer även 
flera studier till olika OV-ledföljders stilistiska status. Det har inte sällan 
påståtts att vissa av OV-typerna varit rena skriftspråksföreteelser (jfr samm-
anfattningen i Petzell 2011:144–148 och där anförd litteratur). Framförallt 
avses här satser med slutställt finit verb som i (24b, e) ovan. Vissa forskare 
har räknat med att denna kategori aldrig haft någon förankring i äldre 
svenskt talspråk (jfr Petzell 2011:144–148). Även Fin-Obj-Main har betrak-
tats som ett skriftspråksfenomen, men detta gäller främst för 1600- och 
1700-talets litteratur. Ett återkommande argument i sammanhanget är att 
både slutställt finit verb och Fin-Obj-Main är sällsynta företeelser i Agneta 
Horns memoarer – en 1600-talstext som är synnerligen präglad av författa-
rens eget talspråk (se Platzack 1983:51 f.; Holm 2000). 

Under de senaste decennierna har det publicerats två arbeten som avsevärt 
fördjupat vår kunskap om OV i svenskans historia: Delsing 1999 och Petzell 
2011.30 De två arbetena spelar en central roll i avhandlingen, då mina under-
sökningar i mångt och mycket är utformade för att fylla de empiriska luckor 
som fortfarande återstår efter dessa studier. I resterande del av detta avsnitt 
återges och diskuteras studiernas resultat i detalj. 

                               
30 Petzell har också publicerat uppföljande arbeten till sin studie (se Petzell 2014, 2016a, 
2016b) och dessa kommenteras i samband med Petzell 2011 nedan.  
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3.4.1 Delsing 1999 
I Delsing 1999 studeras bruket av OV- och VO-ledföljd i ett stort antal äldre 
svenska texter skrivna mellan slutet av 1200-talet och slutet av 1500-talet. 
Med OV avser Delsing satser som har ett objekt placerat mellan finit hjälp-
verb och infinit huvudverb, och med avhandlingens terminologi är det alltså 
ledföljderna Fin-Obj-Main och Fin-Main-Obj som jämförs. 

Delsing (1999:173–191) ger följande beskrivning av den diakrona utveck-
lingen: I äldre fornsvenska lagtexter skrivna i slutet av 1200-talet är OV den 
dominerande ledföljden och förekommer i 70–80 procent av möjliga fall. 
Därefter sker under loppet av 1300-talet en kraftig frekvensminskning. OV 
har inte helt försvunnit vid sekelskiftet 1400, men i åtminstone vissa texter är 
andelen OV lägre än 10 procent. Under 1400-talet ökar emellertid andelen 
OV på nytt, vilket Delsing betraktar som ganska oväntat ur teoretisk syn-
vinkel. Under 1500-talet blir OV återigen ovanligare. Den sista texten i 
Delsings undersökning är skriven 1585, och andelen OV har här sjunkit till 6 
procent. 

Delsing (1999:173–191) visar även att utvecklingen har ytterligare en di-
mension om objekten bryts ner i underkategorier efter nominalfrastyp. I 
fornsvenska lagtexter tenderar i princip samtliga objektstyper att placeras 
före verbet, men därefter observeras en tydlig differentiering. Vissa objekt, 
samlade under benämningen typ 1, sjunker kraftigt i frekvens, och omkring 
år 1375 har typ 1 nästan helt försvunnit i preverbal position. För andra ob-
jekt, samlade under benämningen typ 2, är frekvensminskningen betydligt 
långsammare, och typ 2 förekommer fortfarande i OV-ledföljd omkring se-
kelskiftet 1400. Den frekvensökning som äger rum under 1400-talet rör bara 
objekt av typ 2, medan typ 1 förblir ytterst sällsynt i preverbal position under 
hela 1400- och 1500-talet. 

Efter år 1375 går det alltså att göra en uppdelning mellan objekt som en-
bart påträffas efter sitt huvudverb, och objekt som förekommer både före och 
efter huvudverbet. Vilka nominalfraser som ingår i typ 1 respektive typ 2 
framgår av uppställningen i (25) nedan. 

(25) Typ 1 (VO)               Typ 2 (OV och VO)  
    Egennamn               Personliga pronomen 
    Substantiv i best. form      Demonstrativt pronomen (+ N) 
    Genitivattribut + N         Possessivt pronomen + N 
    Vanliga nakna substantiv    Nakna substantiv vid funktionsverb 
    Obestämd artikel + N       Indefinit pronomen (+N) 
    Räkneord + N  

Enligt Delsing (1999:196 ff.) hänger utvecklingen av OV-ledföljd samman 
med framväxten av artiklar på nominalfraser under fornsvensk tid. Därmed 
uppstår en skillnad mellan nominalfraser med aktiverad D°-position, typ 1, 
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och nominalfraser med fortsatt inaktiv D°-position, typ 2. Typ 1 skulle där-
med alltid ha ett element i DP:s huvud, medan D° är tom i nominalfraser av 
typ 2.31 

Analysen visas i figur 8 och 9 nedan. Typ 1 representeras av en nominal-
fras med obestämd artikel och typ 2 av en nominalfras med possessivt pro-
nomen. En nominalfras med obestämd artikel har substantivet i N°, och arti-
keln basgenereras i D°. En nominalfras med possessivt pronomen har också 
substantivet i N°, men här basgenereras pronomenet i PossP (efter eng. 
possessive phrase) och D° kan lämnas tom. 

 
Figur 8. DP-typ 1.          Figur 9. DP-typ 2. 

Utifrån DP-analysen ger Delsing (1999) sedan följande bild av utvecklingen. 
1200-talets lagtexter avspeglar till stor del en renodlad OV-grammatik. En 
renodlad OV-grammatik skulle kunna tolkas som att VP är underliggande 
huvudfinal, även om Delsing inte explicit tar ställning för en specifik VP-
struktur. Under 1300-talet ersätts den renodlade OV-grammatiken successivt 
av en variationsgrammatik, och omkring år 1375 kan i princip alla exempel 
på OV föras tillbaka på den nya variationsgrammatiken. Variationsgramma-
tiken innehåller en princip om objektslicensiering, alltså om hur en nominal-
fras blir ett objekt i VP. Principen redogör för varför bara DP-typ 2 före-
kommer före verbet efter år 1375, och formuleras på följande sätt: 

Fyll D°-positionen eller 
Flytta objektet till en position för verbet 
(Delsing 1999:205) 

Av formuleringen följer att det finns två sätt för DP-typ 2 att få objektstatus. 
Antingen kan ett element flytta DP-internt till D°, eller så kan hela DP:n 
flytta till en position till vänster om verbet. Den första varianten ger VO-
ledföljd, den andra OV-ledföljd. För typ 1 gäller att flyttning till vänster 
aldrig är nödvändig, eftersom D° är inherent fylld. Delsing menar att denna 
variationsgrammatik lever kvar i äldre svenska till slutet av 1500-talet. 
                               
31 Att underkategorierna bör delas upp på detta sätt är knappast intuitivt givet. För argumenten 
bakom indelningen hänvisas läsaren till Delsing 1999:196–205 och där anförd litteratur. I 
detta sammanhang kan även nämnas att räkneord möjligen är en anomali inom typ 1, då 
Delsing (1999:201 f.) inte tycker sig kunna visa att räkneord implicerar ett element i D°. 
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Två förklaringar presenteras också till olika delar av den diakrona ut-
vecklingen (se Delsing 1999:210 ff.). Uppkomsten av en variationsgramma-
tik relateras till framväxten av bestämda och obestämda artiklar, som äger 
rum mellan 1250 och 1350 (jfr ovan). Ett ökat bruk av artiklar fick enligt 
Delsing till följd att människor kom att analysera artikelförsedda substantiv 
som licensierade i postverbal position, och i längden innebar det att renod-
lade OV-satser försvann. Den andra förklaringen berör den frekvensökning 
av OV som äger rum under 1400-talet. Delsing ser ökningen som en reflex 
av ökad språkkontakt med lågtyska, som hade en betydligt högre andel OV-
ledföljd än 1400-talets svenska. Detta var dock en förändring som skedde 
inom ramen för den redan existerande variationsgrammatiken, och själva 
systemet förändrades alltså inte. 

Delsing (1999:216–217) genomför även en mindre studie av OV i texter 
från 1600-talet. Hans intryck är att vi här finner två sorters texter; dels såd-
ana där nästan all OV är försvunnen, dels sådana där både typ 1 och typ 2 
förekommer i OV-ledföljd. Detta tolkas som att OV vid denna tidpunkt har 
försvunnit från svenskt talspråk. Att typ 1 i någon mån börjar användas vid 
OV igen beror enligt Delsing på att skribenterna inte har tillägnat sig det 
äldre variationssystemet, och således inte automatiserat distinktionen mellan 
de två typerna.  

Delsings studie har definitivt betytt att OV-ledföljd i svenskans historia 
numer framträder i klarare ljus än förut. Diakrona nyanser har blivit tydlig-
are, och distinktionen mellan olika DP-typer ger synnerligen intressanta em-
piriska utslag. Samtidigt återstår vissa problem och obesvarade frågor. 

Ett ämne som lämnas därhän i Delsing 1999 är det syntaktiska förhåll-
andet mellan de olika OV-ledföljder som påträffas i äldre svenska texter, då 
Obj-Fin, Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin inte inkluderas i kategorin OV. 
Delsing (1999:157) är förstås medveten om deras existens, och angående 
OV-ledföljdens frekvensökning under 1400-talet påpekas också att ”verb-
sist-bisatser kan (…) ha hjälpt språkbrukarna att upptäcka möjligheten till 
OV-ledföljd i det egna språket”. Men i grunden förblir förhållandet mellan 
olika typer av OV-ledföljd outrett. 

En kritisk kommentar är dessutom nödvändig om bilden av 1400- och 
1500-talets svenska som ett språk där OV bara förekommer med objekt av 
typ 2. Frekvensmässigt är det tydligt att det är objekt av typ 2 som står pre-
verbalt, men procentandelen för typ 1 är mycket sällan noll i de olika texter-
na (jfr Delsing 1999:227–232). Visserligen visar Delsing (1999:173–195) att 
en del av dessa belägg också kan tolkas som objekt av typ 2, men flertalet 
texter från 1400- och 1500-talet innehåller ändå något eller några belägg som 
bryter mot variationsgrammatikens principer. Därutöver finns det ett fåtal 
texter utanför Delsings huvudundersökning som inte alls följer det förvän-
tade mönstret (se Delsing 1999:191–193). Även om objekt av olika struktur 
visar olika benägenhet att uppträda preverbalt är det således inte helt klart 
hur dessa skillnader ska förstås. 
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Avslutningsvis är Delsing (1999) inte alltid helt explicit i sin syntaktiska 
analys av OV. DP-analysen är visserligen tydlig, men till vilken fras ett ob-
jekt av typ 2 flyttar förblir outsagt. Som nämndes ovan är det inte heller klart 
hur Delsing tänker sig att OV-ledföljd genereras under 1200- och 1300-talet, 
innan variationsgrammatiken uppstår. Således återstår frågan om vad en sats 
med OV-ledföljd egentligen har för underliggande struktur. 

3.4.2 Petzell 2011 
I Petzells (2011) studie om OV- och VO-ledföljd i svenskans historia ligger 
fokus på utvecklingen av och förhållandet mellan olika typer av OV. Petzell 
utgår från att det finns fyra olika OV-typer i äldre svenska, och i allt väsent-
ligt överensstämmer typerna med mina ledföljdskategorier Obj-Fin, 
Fin-Obj-Main, Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin.32 

Petzell (2011:156–160) antar att samtliga OV-typer genereras genom 
flyttning av objektet, från VP:s komplement till en spec-position högre upp i 
strukturen. Analysen är således LCA-kompatibel, och hur ledföljderna gene-
reras visas i (26a–d) nedan. Som framgår räknar Petzell (2011) med att satser 
med finit hjälpverb och infinit huvudverb innehåller en finit och en infinit 
verbfras – VPf respektive VPi – och att båda verbfraserna har specificerare 
dit ett objekt kan flytta. Skillnaden mellan ledföljderna består i om objektet 
flyttar till [Spec, VPf] eller [Spec, VPi]. Om objektet flyttar till [Spec, VPf] 
kan det också ha flyttat dit ensamt (Obj-Fin-Main) eller tillsammans med 
hela VPi (Obj-Main-Fin). 

(26) a. [VPf Obji Fin ti]                                
    b. [VPf Fin [VPi Obji Main ti]]                       
    c. [VPf Obji Fin [VPi ti Main ti]]      
    d. [VPf [VPi Obji Main ti]VPi Fin tVPi]   

Petzell (2011:159–160) grupperar de fyra ledföljderna utifrån två variabler. 
För det första skiljer han mellan strukturer där objektet realiseras i den 
högsta specificeraren och strukturer där objektet inte gör det. Obj-Fin, 
Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin har objektet i den översta specificeraren 
[Spec, VPf], men inte Fin-Obj-Main. För det andra skiljs mellan strukturer 
där objektet flyttar inom en och endast en VP, och strukturer där objektet 
flyttar till en hierarkiskt överordnad VP. I detta fall utgör Obj-Fin och 
Fin-Obj-Main en grupp då flyttningen sker inom en och endast VP, medan 

                               
32 Petzell använder sig inte av dessa beteckningar utan talar istället om Arg (argument), Vf 
(finit verb) och Vi (infinit verb). Ledföljden ArgVf motsvarar alltså Obj-Fin, VfArgVi mots-
varar Fin-Obj-Main osv. Min definition av kategorierna Obj, Fin och Main (se vidare avsnitt 
5.1) är likartad men överensstämmer inte helt med Petzells kategorier. Den största skillnaden 
är att Arg inkluderar både objekt och predikativ, medan predikativ saknas i min kategori Obj. 
Trots det har jag valt att använda mina egna beteckningar när Petzells resonemang återges. 
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Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin har strukturer där objektet flyttar till en 
annan VP. 

Petzell (2011:173–175) använder därefter de två variablerna i sin analys 
av OV-ledföljdens diakrona utveckling. Under fornsvensk tid föredras OV-
typer där objektet flyttar över ett och endast ett verb. Detta gynnar alltså 
Fin-Obj-Main och Obj-Fin, och tillsammans utgör dessa typer omkring 90 
procent av all OV i Petzells fornsvenska material. Framförallt realiseras led-
följden Fin-Obj-Main. Under 1500-talet inträffar en frekvensförskjutning 
inom ramen för samma preferens. Obj-Fin blir vanligare och Fin-Obj-Main 
minskar i användning, men strukturerna står fortfarande för en majoritet av 
all OV-ledföljd. 

I förlängningen innebär dock frekvensförskjutningen att preferensen om-
tolkas. En frekvent användning av Obj-Fin kan också tolkas som att det 
finns en preferens för OV där objektet flyttar till den högsta spec-positionen 
[Spec, VPf]. Petzell (2011) menar att detta är precis vad som händer någon 
gång i slutet av 1500-talet. Under 1600-talet ökar följaktligen de två andra 
OV-typerna där objektet står i den högsta spec-positionen, Obj-Fin-Main 
och Obj-Main-Fin. Fin-Obj-Main marginaliseras dessutom ytterligare.  

Bruksförskjutningen under 1500-talet ser Petzell (2011:175–177) som ett 
utslag av språkkontakt med tyska, framförallt lågtyska. I lågtyska fanns i 
grunden samma ledföljdsmöjligheter som i äldre svenska. Användningen av 
Fin-Obj-Main var emellertid mer begränsad än i äldre svenska, då ledfölj-
den uteslutande förekom i huvudsatser. Bisatser uppvisade ledföljden 
Obj-Fin, Obj-Fin-Main eller Obj-Main-Fin. Petzell ser därför ett minskat 
bruk av Fin-Obj-Main och ett ökat bruk av andra OV-typer som en partiell 
anpassning till ett lågtyskt språksystem. 

Ett ytterligare tema som behandlas i Petzell 2011 är de olika OV-typernas 
stilistiska status. Petzell (2011:148–156) menar att det egentligen finns be-
gränsat stöd för att OV, inklusive verbfinala satser, har varit ett skriftspråks-
fenomen. Denna bild av OV tror han snarast har ett preskriptivt ursprung, 
och föreslår att den härrör från tiden då svenska språkmän under 1700-talet 
ville hävda svenskans särart i förhållande till tyska. 

Petzell (2011:170–173) gör även empiriska observationer i ett smärre an-
tal texter som han ser som antingen typiskt skriftspråkliga eller typiskt tal-
språkliga. Hans slutsats blir att olika OV-typer har olika stilistiska konnota-
tioner. Obj-Fin-Main är den typiska OV-ledföljden i talspråkspräglade tex-
ter, medan Obj-Main-Fin har ett formellt stilvärde. Att Obj-Main-Fin är 
mer skriftspråklig betyder dock inte att ledföljden har tillhört något slags 
konstspråk utan existens i en mental grammatik, utan alla OV-ledföljder har 
enligt Petzell tillhört det grundläggande grammatiska systemet. Ett argument 
för denna åsikt är avsaknaden av ledföljden Main-Obj-Fin. Om verbfinala 
satser är en skriftspråksprodukt utan stöd i en mental grammatik borde skri-
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benter åtminstone någon gång kunna använda denna ledföljd.33 I Petzells 
undersökningskorpus påträffas inte ett enda belägg på Main-Obj-Fin, och på 
denna punkt liknar äldre svenska alltså de västgermanska OV-språken. 

Petzells (2011) studie bryter mot tidigare forskning på en rad olika punk-
ter. En intressant aspekt är att Petzell presenterar den första analysen där 
olika OV-typer ses som genererade av samma syntaktiska mekanism, och 
tillsammans bildar en form av OV-system. Även om Petzell inte lägger fram 
något avgörande argument för att OV i äldre svenska måste betraktas på 
detta sätt förefaller den grundläggande tanken rimlig, och får svenskans OV-
historia att framstå i nytt ljus. Även brytningen med tidigare forskning i 
fråga om OV-ledföljdernas stilistiska status är intressant. Det må vara oklart 
hur stort gehör dessa tankar i slutändan kommer att få, men om inte annat 
måste studien betraktas som ett välbehövligt försök till nyansering. 

 Jag vill dock lyfta fram att Petzells (2011) syntaktiska analys innehåller 
en oklarhet som rör förhållandet mellan den linjära ledföljden och syntaktisk 
struktur. Problemet kommer av antagandet att ledföljden Fin-Obj-Main 
alltid representerar en struktur där objektet står nedanför det finita verbets 
basposition. Egentligen är problemet inte specifikt för Petzells syntaktiska 
analys, utan kan även uttryckas i en satsmodell som tillåter underliggande 
huvudfinalitet. Mitt påstående kräver en kortare utläggning för att bli begrip-
ligt. 

I (27a–c) nedan visas tre schematiska huvudsatsstrukturer med ett objekt 
som står mellan ett finit hjälpverb och ett infinit huvudverb. Givet att det är 
huvudsatsstrukturer kan vi anta att det finita verbet har flyttat till C° och 
lämnat ett spår i VP. Spåret markerar jag för tydlighetens skull med ytterli-
gare ett Fin inom parentes. I (27a) finns spåret före både Obj och Main i 
enlighet med Petzells analys av Fin-Obj-Main. Av (27b–c) framgår emeller-
tid att samma ledföljd genereras om det finita verbet har sin basposition till 
höger om objektet, eller om det har sin basposition sist i VP. (27b–c) liknar 
alltså Petzells analys för Obj-Fin-Main respektive Obj-Main-Fin, och i hans 
resonemang förblir det oklart varför strukturen i (27a) är att föredra framför 
strukturen i (27b) eller i (27c).  

(27) a. [CP Fin [VP (Fin) Obj Main]] 
    b. [CP Fin [VP Obj (Fin) Main]] 
    c. [CP Fin [VP Obj Main (Fin)]] 

Objektets och huvudverbets position i (27a–c) måste inte förstås som basge-
nererade, även om jag inte markerar en eventuell flyttning. I Petzells modell 
måste objektet som bekant ha flyttat i alla tre exempel och huvudverbet i 
(27c), eftersom den grundläggande ordningen är Fin-Main-Obj. Om under-

                               
33 Petzell (2011:155) framhåller också att Main-Obj-Fin i modern svenska är en möjlig led-
följd i icke-automatiserat, poetiskt språkbruk. 
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liggande huvudfinalitet tillåts kan åtminstone (27a) och (27c) vara den bas-
generade VP-strukturen. Möjligen gäller det inte (27b), eftersom objektet 
och huvudverbet är separerade av hjälpverbet (men jfr även avsnitt 8.1.5). 
Den grundläggande poängen är att den relativa ordningen av objektet, hu-
vudverbet och hjälpverbets spår är tvetydig. 

Den strukturella tvetydigheten gäller inte enbart om det finita verbet flytt-
ar till C°. Om det finita verbet flyttar till I° i en bisats uppstår precis samma 
problem som i huvudsatser. I (28a) nedan visas en äldre svensk bisats med 
ledföljden Fin-Obj-Main och en negation efter det finita verbet, och det 
framgår således att det finita verbet lämnat sin basposition. I (28b–d) visar 
jag att ledföljden är kompatibel med tre olika VP-strukturer, precis som i 
(27a–c). Analysen utgår från de lexikala enheterna i (28a). För ett klargör-
ande om hur tvetydigheten mer precist kan illustreras utifrån Petzells sats-
modell; se Sangfelt 2017:111–115. 

(28) a. Siþan diana gitar eigh þæt giort (LegBu 154)    
    b. [CP Siþan [IP diana gitar eigh [VP (gitar) þæt giort]]] 
    c. [CP Siþan [IP diana gitar eigh [VP þæt (gitar) giort]]] 
    d. [CP Siþan [IP diana gitar eigh [VP þæt giort (gitar)]]] 

Tvetydigheten innebär inte med nödvändighet att Petzells (2011) diakrona 
analys är felaktig. Både huvudsatser och bisatser med verbet i I° kan mycket 
väl ha objektet i vad Petzell antar är [Spec, VPi], och det är fullt möjligt att 
föreställa sig ett språk som har genomgått precis den utveckling som Petzell 
postulerar. Problemet är att Petzells empiri inte ger entydig evidens för att 
det före 1500-talet funnits en preferens för OV där objektet bara föregår ett 
verb inuti VP. Det går också att föreställa sig att systemet innehöll en prefe-
rens för OV där objektet står längst till vänster i VP, men att verbflyttning 
till C° eller I° osynliggjorde detta. Frågan vi måste ställa oss är i vilka syn-
taktiska kontexter det går att avgöra var i strukturen ett objekt står, och till 
detta återkommer jag i avsnitt 3.6. 

Avslutningsvis måste det också nämnas att Petzell publicerat flera uppföl-
jande studier om OV-ledföljd och språkkontakt med lågtyska (se Petzell 
2014, 2016a, 2016b). Temat för dessa artiklar ligger delvis utanför avhand-
lingens syften. Petzell använder OV-ledföljdens utveckling för att diskutera 
om kontakten varit en form av dialektkontakt där språken varit inbördes 
förståeliga, eller om det rör sig om mer typisk tvåspråkighet.34 I samband 
med detta presenteras dock ny empiri om vad ledföljden Fin-Obj-Main har 
för distribution i lågtyska. Petzell (2011) hävdar som nämnt att 

                               
34 Petzell (2014) påstår att det förändrade bruket av OV-ledföljd i äldre svenska tyder på att 
språkkontakten egentligen var en dialektkontakt. Petzell (2016a) är dock av motsatt åsikt; på 
grundval av den nya empirin om svensk lågtyska (se nedan) hävdas att vi har att göra med 
typisk språkkontakt.  
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Fin-Obj-Main är en omöjlig eller högst marginell ledföljd i lågtyska bisats-
er, vilket också visas i Petzell 2014. Petzell (2016a, 2016b) klargör emeller-
tid att slutsatsen inte kan överföras på lågtyska brev som är skrivna i Sve-
rige. I svensk lågtyska är istället distributionen av Fin-Obj-Main lik den 
svenska, då ledföljden används både i huvudsatser och i bisatser. Vi måste 
således räkna med att Fin-Obj-Main kan ha förekommit som bisatsledföljd i 
den lågtyska varietet som talades inom det svenska språkområdet, om vi vill 
förklara OV-ledföljdens utveckling utifrån språkkontakt med lågtyska. 

3.5 Bisatsledföljd i äldre svenska 
OV-ledföljdens historia är en del av den svenska bisatsledföljdens historia, 
men en del i en större helhet. Som nämndes i avsnitt 3.3.2 präglas bisatsled-
följdens utveckling även av en förändring i det finita verbets position i för-
hållande till adverbial, typiskt satsadverbial som negationer. I diskussionen 
om RAH och V-till-I-flyttning i äldre svenska är det också placeringen av 
finita verb och adverbial som har stått i centrum. I detta avsnitt beskriver jag 
utvecklingen av bisatsledföljden Neg-Fin i äldre svenska, och diskuterar de 
analysförslag som presenterats i tidigare forskning. 

3.5.1 Från Fin-Neg till Neg-Fin 
Den fornsvenska bisatsledföljden tilldrog sig ganska omfattande empiriska 
studier redan under 1930- och 1940-talet. Nämnvärda arbeten är Wenning 
1930, Larsson 1931 och Åkerlund 1944. Ur dessa studier växer en bild fram 
där fornsvenska bisatser väldigt ofta har det finita verbet på andra plats 
(subjunktioner och andra bisatsinledare oräknade), efter subjektet men före 
övriga satsled. Av detta följer att negationer är satsled som tenderar att pla-
ceras efter det finita verbet, till skillnad från hur det är i moderna svenska 
bisatser. Exempel på ledföljden ges i (29a–b). I (29a) följs det finita verbet 
av en negation och ett infinit huvudverb, i (29b) av en negation och ett PP-
komplement. 

(29) a. hulkum   han  wilde   ey   tro (JärT 30)                Fin-Neg 
      vilka     han  ville    inte  tro 
    b. mädhan han trodhe ey a han (JärT 4)                   Fin-Neg 

Wenning (1930), Larsson (1931) och Åkerlund (1944) påpekade dock att 
inte alla fornsvenska bisatser följer detta mönster. Undantagen kom i högre 
grad att systematiseras när äldre svensk bisatsledföljd återigen började upp-
märksammas under 1980- och i början av 1990-talet, framförallt av Platzack 
(1988) och Falk (1993:153–200). 
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Både Platzack (1988) och Falk (1993) räknar med att ledföljden Neg-Fin 
uppträder i tre avgränsade syntaktiska kontexter i början av den fornsvenska 
språkperioden. För det första kan Neg-Fin påträffas i subjektslösa bisatser. I 
(30a) nedan visas ett sådant exempel, där negationen står på subjektets van-
liga plats mellan subjunktion och finit verb. Den andra typen av undantag 
påträffas i satser med pronominellt subjekt. I (30b) visas ett exempel på 
denna kategori, där negationen placeras mellan subjekt och finit verb men 
övriga led står efter det finita verbet. Den sista typen av undantag består av 
bisatser med ett finit verb eller ett verbkomplex sist i satsen, efter verbkomp-
lement som objekt, predikativ och vissa prepositionsfraser. En sådan bisats 
visas i (30c), där en negation och två objekt föregår ett finit huvudverb. 

(30) a. som eigh finnas ii biblia scriueth (LegBu 6)             Neg-Fin 
    b. at han ey atirgällir hundradhafalt i thässe världinne (Bo 117)  
                                                     Neg-Fin 
    c. at han hænni æi inleþning sundi (UL KkB IX 1)          Neg-Fin 

Beskrivningen framstår som giltig för nästan hela den fornsvenska språkpe-
rioden. Det avgörande tecknet på att Neg-Fin inte längre är kontextuellt be-
gränsad har ansetts vara att ledföljden kan beläggas i satser med icke-
pronominellt subjekt, och att det då finns ett verbkomplement till höger om 
huvudverbet (jfr Platzack 1988:250). Platzacks (1988) första sådana exempel 
dateras till början av 1500-talet. Falk (1993:172) visar att exempel går att 
hitta något tidigare, men inte tidigare än slutet av 1400-talet. 

Senare studier bekräftar i stort sett denna bild. I motsats till Platzack 
(1988) och Falk (1993) hävdar visserligen Sundquist (2002) att det aldrig har 
förelegat någon ledföljdsskillnad beroende på bisatsens subjektstyp. Hans 
slutsats kan emellertid vara ett resultat av felläsningar av fornsvenskt käll-
material. Som påpekas av Håkansson (2011:120) är de två exempel på 
Neg-Fin med icke-pronominellt subjekt som redovisas i Sundquist 2002 
egentligen att betrakta som subjektslösa bisatser. Håkansson (2011) genom-
för även en kvantitativ studie av variationen mellan Neg-Fin och Fin-Neg i 
fornsvenska bisatser, och visar närmast otvetydigt att bisatser med pronomi-
nellt och icke-pronominellt subjekt uppför sig på olika vis. Det första beläg-
get på Neg-Fin med icke-pronominellt subjekt hos Håkansson (2011:120) är 
några årtionden äldre än det hos Falk (1993), men före 1450-talet påträffas 
Neg-Fin enbart i satser med pronominellt subjekt. 

Bisatsledföljdens utveckling från och med 1500-talet studeras även den i 
Platzack 1988 och i Falk 1993:153–200, som återigen kommer till likartade 
slutsatser. Under 1500-talet finns variation mellan Neg-Fin och Fin-Neg, 
och den inbegriper nu även bisatser med icke-pronominellt subjekt. Det är 
också tydligt att Neg-Fin blivit vanligare i slutet av århundradet.  I mitten av 
1600-talet är Neg-Fin i klar majoritet, och språkbruket liknar i hög grad det i 
modern svenska. Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att Neg-Fin 
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funnits som bisatsledföljd i hela svenskans historia men varit kontextuellt 
begränsad före år 1450. Mellan 1450 och 1650 ersätts Fin-Neg successivt av 
Neg-Fin i samtliga bisatstyper. 

3.5.2 Huvudsats-bisatsasymmetri och V-till-I? 
För den generativa grammatiken har den svenska bisatsledföljdens historia 
närmast blivit synonym med hur förlusten av V-till-I-flyttning går till och 
om utvecklingen överensstämmer med the Rich Agreement Hypothesis. I den 
definition av RAH som jag utgår från predicerar hypotesen att V-till-I ska 
vara obligatoriskt i äldre svenska så länge det finns olika verbformer för 
singular och plural i någon person och olika verbformer för första, andra och 
tredje person i något numerus (se avsnitt 3.3.2). Det är av förklarliga skäl 
svårt att ange ett exakt årtal eller ens ett årtionde för när rik kongruens förlo-
ras i svenskans historia. Det tycks dock stå klart att personkongruensen i 
centralsvenska dialekter försvinner någon gång runt mitten av 1400-talet (se 
Falk 1993:154–156; Håkansson 2008:121–124). Således predicerar RAH att 
bisatser med utebliven V-till-I-flyttning som tidigast ska kunna påträffas vid 
denna ganska ungefärliga tidpunkt. 

Ingen forskare har mig veterligen ifrågasatt att ledföljden Neg-Fin är ett 
tecken på utebliven V-till-I-flyttning om bisatsen har ett icke-pronominellt 
subjekt och ett verbkomplement till höger om huvudverbet (jfr Platzack 
1988; Falk 1993; Sundquist 2002; Håkansson 2011). Om detta är det enda 
tecknet på utebliven V-till-I har RAH inte falsifierats. Det tidigaste hittills 
funna exemplet på Neg-Fin i denna kontext kommer från 1450-talet (se Hå-
kansson 2011:120). För att RAH ska kunna upprätthållas i sin nuvarande 
form behöver det dock visas att ledföljden Neg-Fin är kompatibel med 
V-till-I i de exempel som visades i (30a–c) ovan. 

I tidigare forskning råder konsensus om att subjektslösa satser med nega-
tion före finit verb kan ha det finita verbet i I°. Sådana satser är möjliga ex-
empel på s.k. stylistic fronting, SF.35 SF finns bevarat i modern isländska, och 
utmärks av att ett (och endast ett) led placeras mellan subjunktion och finit 
verb i en subjektslös bisats, trots att ledet i vanliga fall återfinns längre till 
höger i satsen. En rad led har möjlighet att genomgå SF. I (31a–b) visas SF 
med PP-komplement respektive verbpartikel (exempel från Ott 2009:142). 

(31) a. Þeir  sem í Óslo hafa   búið 
      de   som i Oslo har    bott 
    b. flöskurnar   sem  inn   hafði  verið smyglað 
      flaskorna    som in    h ade  blivit smugglade 

                               
35 Vanligen går SF under benämningen kilkonstruktion i svenskspråkig litteratur; ledet som 
genomgått SF sägs ”kilas in” mellan subjunktion och finit verb. I avhandlingen talar jag dock 
genomgående om SF och inte om kilkonstruktion eller kilar. 
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Hur SF genereras i modern isländska har diskuterats intensivt under senare 
årtionden (se Ott 2009:145–148 för en sammanfattning). Diskussionen har 
framförallt berört om SF är ett exempel på flyttning av ett huvud, flyttning 
av en hel fras eller om båda möjligheterna existerar. Ett PP-komplement som 
i (31a) ovan är ett typiskt exempel på när det måste vara en hel fras, och en 
verbpartikel som i (31b) ett typiskt exempel på när det tycks vara ett huvud. 
Oavsett analys bör satser med SF dock kunna ha det finita verbet i I°. Mo-
dern isländska har obligatorisk V-till-I-flyttning (jfr avsnitt 3.2.1), men 
Neg-Fin är en fullt möjlig ledföljd i SF-kontexter (se Ott 2009:141). 

SF är inte möjligt i modern svenska, men det är sedan länge klarlagt att 
det funnits i äldre svenska (se t.ex. Falk 1993:178 ff., 2007). Detta betyder 
att det äldre svenska exemplet i (30a) ovan kan ha strukturen i (32) nedan; 
det finita verbet finnas flyttar från V° till I°, och negationen flyttar från sin 
basposition till [Spec, IP].36 SF är inte nödvändigtvis irrelevant för vår för-
ståelse av den svenska bisatsledföljdens utveckling; Pettersson (1988) argu-
menterar exempelvis för att möjligheten till SF är själva upphovet till mo-
dern svensk bisatsledföljd (jfr även Sundquist 2002). Däremot är det närmast 
självklart att Neg-Fin i SF-kontexter inte kan tas som evidens för att V-till-I-
flyttning uteblivit. 

(32) [CP som [IP eighi [I° finnasv] ti [VP tv ii biblia scriueth]]] 

Den stora frågan vad beträffar SF och V-till-I i äldre svenska rör faktiskt inte 
subjektslösa satser, utan satser med pronominellt subjekt. Platzack (1988) 
föreslår nämligen att bisatser med pronominellt subjekt också tillåter SF. 
Platzack antar att pronominella subjekt kan ansluta enklitiskt till subjunk-
tionen i C°, och i så fall är det möjligt att [Spec, IP] även i denna kontext kan 
rymma ett annat led än satsens subjekt, t.ex. negationer. Bisatsen i (30b) 
ovan skulle i så fall analyseras som i (33) nedan. 

(33) [CP [C° at+hani] [IP eyj [I° atirgällirv] tj [VP ti tv hundradhafalt i thässe...]]]  

Idén om pronominell SF löser onekligen vissa problem med den fornsvenska 
bisatsledföljden. Positivt är att analysen förklarar varför satser med prono-
minella och icke-pronominella subjekt uppför sig olika med avseende på 
ledföljd. Om man strävar efter att upprätthålla RAH är pronominell SF också 
ett steg på vägen i att passa in äldre svensk bisatsledföljd i bilden. 

I Platzacks (1988) efterföljd har flera forskare återkommit till idén om 
pronominell SF. Falk (1993:188–192) argumenterar mot Platzack, och me-
nar istället att V-till-I före slutet av 1400-talet kan utebli i satser med prono-
minellt subjekt. Falks ställningstagande kommer av att hon i sitt fornsvenska 

                               
36 Här väljer jag att analysera SF som flyttning av en fras till [Spec, IP] och inte som huvud-
flyttning.  
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material nästan bara påträffar en typ av led i satser där en pronominell SF-
analys är motiverad, nämligen adverbial. Subjektslös SF involverar en rad 
andra typer av led, exempelvis infinita verb, objekt, predikativ och verbpar-
tiklar, medan det är typiskt för modern svensk bisatsledföljd att bara ad-
verbial kan föregå det finita verbet. Distributionen i satser med pronominellt 
subjekt liknar således modern svensk bisatsledföljd snarare än subjektslös SF 
i Falks (1993) undersökning. 

Under senare år har dock idén om pronominell SF delvis kommit att åter-
upprättas, framförallt av Håkansson (2011) och Petzell (2017). Båda fors-
karna framhåller att det går att påträffa fler led än adverbial i potentiella SF-
kontexter med pronominellt subjekt; Håkansson (2011:128) ger exempel på 
objekt och infinit verb, Petzell (2017) på objekt, infinit verb och predikativ. 
Det rör sig dock inte om några systematiska undersökningar, och alla fråge-
tecken kring pronominell SF som påtalas av Falk (1993) har knappast undan-
röjts. Sammanfattningsvis får det alltså ses som något oklart om Neg-Fin i 
satser med pronominellt subjekt ska analyseras som en effekt av pronominell 
SF, som en effekt av utebliven V-till-I-flyttning eller på annat sätt. 

Till sist har vi undantagen som exemplifierades i (30c), där ett finit verb 
återfinns sist i bisatsen och fler led än en negation står mellan subjekt och 
finit verb. Dessa satser är fullt möjliga att passa in i ett system som kräver 
V-till-I, med antagandet att IP kan vara en huvudfinal fras. Som konstatera-
des i avsnitt 3.2.2 var detta standardanalysen av nederländska och tyska bi-
satser under 1980- och i början av 1990-talet, vilket avspeglas i forskning 
om den svenska bisatsledföljdens historia. Både Platzack (1988) och Falk 
(1993), och även Sundquist (2002), antar att bisatser som kan analyseras som 
I°-finala inte kan användas när vi studerar förlusten av V-till-I-flyttning i 
svenskans historia.37 

Det är emellertid inte längre självklart att anta att I°-finala strukturer är en 
lämplig analys, vilket diskuterades i avsnitt 3.2.2. Bisatser med komplement 
till vänster om finit verb är relativt välbelagda i äldre svenska, och om 
I°-finala strukturer inte existerar finns det en rad tidiga exempel på Neg-Fin 
som svårligen kan ha det finita verbet i I°. Bisatsen i (30c) ovan är ett gott 
exempel. Trots att satsen har ett pronominellt subjekt kan den inte analyseras 
som SF, eftersom det finns tre led mellan subjekt och finit verb. Om I°-finala 
strukturer inte finns är denna typ av satser ett påtagligt problem för rådande 
bild av V-till-I-flyttning i svenskans historia, och i förlängningen även för 
RAH. 

Samtidigt leder ett förkastande av I°-finala strukturer till att nya problem 
uppstår. Detta blir exempelvis tydligt i Petzells (2011) studie av OV-ledföljd 
som refererades i avsnitt 3.4.2. Hans analys av Obj-Fin, Obj-Fin-Main och 

                               
37 Något slags antagande om I°-finala strukturer finns nog även hos Håkansson (2011:114), då 
bisatser med objekt, infinit verb och/eller predikativ före finit verb och bisatser med det finita 
verbet sist utesluts i den empiriska undersökningen.  
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Obj-Main-Fin implicerar att det finita verbet inte kan ha flyttat till I° när 
dessa ledföljder genereras (se Petzell 2011:167–168, 180–181). De tre led-
följderna, framförallt Obj-Fin, finns belagda i texter från 1200- och 1300-
talet, och V-till-I kan med Petzells analys inte vara obligatoriskt före mitten 
av 1400-talet. I så fall väntar vi oss förstås att Neg-Fin ska kunna före-
komma i satser med icke-pronominella subjekt före år 1450 (jfr Petzell 
2011:168). Att döma av den empiri som presenterats i tidigare forskning är 
så inte fallet. 

Sammanfattningsvis är tidigare forskning om bisatsledföljden i äldre 
svenska behäftad med problem, oavsett vilken analys vi väljer. Om vi före-
språkar en analys där V-till-I är obligatoriskt före mitten av 1400-talet behö-
ver vi antagligen räkna med någon form av I°-finala strukturer, men det är 
inte självklart att I°-finala strukturer kan motiveras vare sig empiriskt eller 
teoretiskt. Vi behöver också tillhandahålla tydligare argument för att prono-
minell SF faktiskt finns i äldre svenska. Dessa problem försvinner om vi 
antar att V-till-I är optionellt under 1200- och 1300-talet, men i så fall fram-
står de distributionella begränsningar för Neg-Fin som ändå verkar kunna 
beläggas som något av ett mysterium. 

3.6 Inför de empiriska undersökningarna  
I detta kapitel har vi sett att det inom den germanska språkfamiljen finns 
omfattande ledföljdsvariation. Variationen berör bland annat de grammatiska 
kategorierna hjälpverb, huvudverb, objekt och (sats)adverbial, och huruvida 
det finns ledföljdsskillnader mellan huvudsatser och bisatser inom en varietet 
eller inte. För det andra har vi kunnat konstatera att variationen i moderna 
varieteter inte är av samma karaktär som i äldre språk. Idag framträder vari-
ationen framförallt om vi jämför olika varieteter med varandra, medan den i 
äldre tider har manifesterats inom ett språk. Äldre svenska är i detta avse-
ende ett paradexempel; i princip samtliga ledföljder som finns i moderna 
germanska språk kan även beläggas i äldre svenska. 

Jag har i avhandlingen sett det som en självklarhet att ledföljdsutveck-
lingen i äldre svenska med fördel sätts in i ett större nordiskt och germanskt 
sammanhang (jfr avsnitt 1.2). Om vi vill förklara varför svenska förlorar 
möjligheten till OV-ledföljd bör förklaringen i bästa fall kunna appliceras på 
danska, norska och isländska, men inte nederländska och tyska. Om den 
motsägs av situationen i något annat germanskt språk behöver den givetvis 
revideras. Det är även en möjlighet att utvecklingen i äldre svenska kan be-
rätta något som är av relevans för hela det germanska språkområdet. 

Av kapitlet har det också framgått att det finns flera omfattande studier 
som berör förlusten av OV i svenskans historia liksom bisatsledföljdens 
utveckling. Detta har konsekvenser för utformandet av avhandlingens empi-
riska undersökningar, eftersom den övergripande utvecklingen delvis är klar-
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lagd. Min studie måste kunna nyansera det hittills sagda och visa på förhåll-
anden som har förbisetts i tidigare studier, inte bara upprepa vad tidigare 
forskning redan kunnat konstatera. 

I avhandlingen presenteras tre övergripande empiriska undersökningar. I 
den första undersökningen kartlägger jag ordningen av hjälpverb, huvudverb 
och verbkomplement i äldre svenska, utifrån satser där verbkomplexet består 
av ett finit hjälpverb och ett infinit huvudverb. Undersökningen liknar till 
viss del dem som presenteras i Delsing 1999 och Petzell 2011, men har ett 
större fokus på variationen mellan de olika ledföljderna. I dessa studier görs 
bara smärre försök att förklara vad som styr vilken ledföljd som uppträder i 
en specifik sats, med reservation för Delsings (1999) mycket noggranna 
kartläggning av DP-typens betydelse för variationen mellan OV och VO. Ett 
fokus på variation reflekterar de teoretiska utgångspunkter om språkföränd-
ring som motiverades i avsnitt 2.2.  

Vilken kunskap som ska utvinnas genom denna studie sammanfattas av 
frågeställningarna nedan: 

• Hur framträder den diakrona utvecklingen av OV och VO, VAux 
och AuxV och olika typer av OV-ledföljd i äldre svenska?  

• Vilka faktorer styr variationen mellan OV och VO, VAux och 
AuxV och olika typer av OV-ledföljd under olika tidsperioder av 
svenskans historia?  

Den andra undersökningen liknar i flera avseenden den första, men berör 
satser och infinitivfraser som innehåller ett infinit hjälpverb. Valet ska för-
stås i ljuset av min kritik av Petzells (2011) studie. I avsnitt 3.4.2 påpekade 
jag att verbflyttning till C° eller I° döljer huruvida objektet realiseras ovanför 
eller nedanför hjälpverbets basposition vid ledföljden Fin-Obj-Main. I för-
längningen betyder detta att vi inte vet om den förändring i objektets posit-
ion som Petzell antar verkligen har ägt rum.  

Problemet försvinner emellertid om vi enbart studerar syntaktiska kontex-
ter med infinit hjälpverb, eftersom ett infinit hjälpverb inte flyttar till I° eller 
C° (jfr dock avsnitt 5.1.1). Låt oss betrakta exempel (34a–c) nedan. I (34a) 
finns ett objekt mellan infinit hjälpverb och infinit huvudverb. Vi kan här 
vara säkra på att objektet realiseras nedanför satsens hjälpverb, trots att det 
finita hjälpverbet mycket väl kan ha lämnat VP. I (34b–c) placeras objekten 
före det infinita hjälpverbet, och trots att båda exemplen är huvudsatser med 
det finita verbet i C° ser vi att objektet realiseras ovanför åtminstone det in-
finita hjälpverbets basposition. I Petzells (2011) LCA-kompatibla analys av 
OV behöver vi postulera att objektet flyttat över minst två verb i (34b–c). 
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(34) a. at wij skuldom haffua priis fongit (Di 200)         Aux-Obj-Main 
    b. Vtan haffdhe han hona nakar stadh fangith se  (SVM 162)         
                                                Obj-Aux-Main 
    c. tha matte han mik wäll hulpit haffua (Di 113)      Obj-Main-Aux 

Om variationen i (34a–c) ovan vet vi inte mycket; för äldre svenska har det 
aldrig genomförts någon empirisk undersökning av ledföljd i syntaktiska 
kontexter med infinit hjälpverb. Det är närmast en självklarhet att företa en 
sådan inom ramen för avhandlingen. Undersökningen är avsedd att ge ett 
svar på följande frågeställningar: 

• Hur placeras objekt, hjälpverb och huvudverb i förhållande till 
varandra i syntaktiska kontexter med infinita hjälpverb? 

• Vad säger detta om kategoriernas underliggande position under 
olika tidsperioder av svenskans historia? 

Den tredje undersökningen behandlar bisatsledföljden i äldre svenska före 
mitten av 1400-talet. I avsnitt 3.5 framhölls att det egentligen är oklart om 
V-till-I-flyttning är obligatoriskt under 1200- och 1300-talet, vilket RAH 
predicerar att det ska vara. Problemet måste lösas för en korrekt uppfattning 
av OV-ledföljdens historia, då en lösning ger restriktioner för hur ledföljd-
erna Obj-Fin, Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin kan analyseras.  

Problemet närmar jag mig genom att göra en inventering av bisatser med 
det finita verbet som tredje eller senare satsled i texter skrivna före år 1450. I 
samband med undersökningen kommer jag att använda ett speciellt begrepp 
för att tala om sådana bisatser: X-Fin-bisatser. Begreppet kommer att defi-
nieras närmare i anslutning till undersökningen, men deras gemensamma 
nämnare är alltså att det alltid finns minst två primära satsled mellan eventu-
ell bisatsinledare och finit verb. Av stort intresse i detta sammanhang är om 
en X-Fin-bisats har ett pronominellt eller icke-pronominellt subjekt, hur 
många led som finns före det finita verbet, vad det är för typ av led och om 
det finns verbkomplement till höger om huvudverbet. Undersökningen kret-
sar kring följande frågeställningar: 

• I vilka syntaktiska kontexter uppträder X-Fin-bisatser i äldre 
svenska före mitten av 1400-talet? 

• Vilka antaganden kring detta krävs för att upprätthålla the Rich 
Agreement Hypothesis i sin nuvarande form? 

Av de tre undersökningarna är det tydligt att den första och den andra är tätt 
sammanbundna, medan den tredje är mer självständig i förhållande till de två 
andra. Detta avspeglas i avhandlingens disposition. Den första och andra 
undersökningen presenteras i kapitel 6, och i resultatgenomgången kommer 
undersökningarna stundtals att redovisas tillsammans. När jag i kapitel 4 och 
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5 redogör för de empiriska undersökningarnas material och metod gör jag 
det främst med de två första undersökningarna i åtanke. Den tredje under-
sökningen presenteras och motiveras ytterligare i kapitel 7, där jag behandlar 
RAH och V-till-I-flyttning i svenskans historia. 
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4 De äldre svenska texterna 

I föreliggande kapitel redogör jag för det material som ligger till grund för 
avhandlingens empiriska undersökningar. Presentationen av de äldre svenska 
texter som används föregrips också av en diskussion om problem och möj-
ligheter med att använda sådant material i syntaxhistoriska studier. Kapitlet 
innehåller tre övergripande avsnitt. I avsnitt 4.1 dryftas metodiska problem 
som förknippas med användandet av äldre texter i studier av syntaktisk för-
ändring. I avsnitt 4.2 motiverar jag de avgränsningar och principer som varit 
vägledande vid utformningen av avhandlingens undersökningskorpus. I av-
snitt 4.3 presenteras slutligen de äldre svenska texter som ingår i undersök-
ningskorpusen. 

4.1 Metodiska problem och förhållningssätt  
I allmänhet finns åtminstone två övergripande metodiska problem när kun-
skap ska utvinnas om försvunna språkstadiers grammatik. Det första är av-
saknaden av negativ evidens, alltså att det inte finns några levande moder-
målstalare som kan bedöma att en sats inte är grammatisk. Det andra är att 
materialet bara kan bestå av skrivna texter, om bevarade muntliga yttranden 
lyser med sin frånvaro under den tidsperiod som studeras. I detta avsnitt 
diskuteras de två problemen i tur och ordning. 

4.1.1 Avsaknad av negativ evidens 
I föreliggande arbete diskuterar jag syntaktiska strukturer i äldre språkstadier 
på grundval av efterlämnade skriftliga källor. Således har jag inte tillgång till 
direkt information om vilka strukturer som inte kan genereras inom ramen 
för en viss grammatik; jag kan bara konstatera vad som finns och vad som 
inte finns i det efterlämnade språkbruket. Med andra ord kan avhandlingens 
syften inte uppfyllas med hjälp av negativ evidens. 

I vilken mån avsaknad av negativ evidens ses som ett metodiskt problem 
beror delvis på hur begreppet grammatik uppfattas av forskaren. Negativ 
evidens förutsätter att det åtminstone är någorlunda lämpligt att använda sig 
av introspektiva data i grammatikforskning, alltså data som tillkommer ge-
nom grammatikalitetsbedömningar. Introspektion är vanligt och relativt acc-
epterat inom generativ grammatik, medan en del andra teoribildningar tende-
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rar att vara betydligt mer kritiska till metoden (se t.ex. Newmeyer 2013:74–
76). Jag ska här inte ge mig in i en diskussion om fördelar och nackdelar 
med introspektion som material och metod (se härom Newmeyer 2013:74–
76 och där angivna referenser). Däremot är det helt i enlighet med avhand-
lingens teoretiska utgångspunkter att bristen på negativ evidens betraktas 
som ett potentiellt problem. 

Avsaknad av negativ evidens leder i avhandlingen till två olika om än be-
släktade problem. Det första problemet är det mest självklara och kan formu-
leras med följande fråga: Hur kan vi veta att avsaknad av belägg på en viss 
struktur beror på att den inte kan genereras av grammatiken bakom språk-
bruket? Svaret är väl lite nedslående att vi egentligen inte kan veta det, men i 
avhandlingen är problemet mer av vetenskapsteoretisk än av praktisk art. Ett 
påstående om att något som inte finns är ogrammatiskt har visserligen status 
av en hypotes snarare än ett empiriskt faktum, men det är utan tvekan en 
tydligt falsifierbar hypotes. 

Det andra problemet är omvänt, och formuleras som följer: Hur kan vi 
veta att förekomsten av belägg på en viss struktur beror på att den kan gene-
reras av grammatiken bakom språkbruket? Möjligen förefaller frågan omoti-
verad vid en första anblick, och grundantagandet är givetvis att språkbruket i 
äldre texter avspeglar en bakomliggande grammatik. Trots det blir frågans 
relevans påtaglig vid flera tillfällen i avhandlingen, exempelvis vid tillfällen 
där en struktur är så pass lågfrekvent att det kan vara frestande att anta att 
den egentligen inte är tillåten. 

Det kan visserligen tyckas motsägelsefullt att inom ramen för generativ 
grammatik dra slutsatser om bakomliggande struktur utifrån vad som i stat-
istisk mening är frekvensskillnader (jfr avsnitt 2.1). Men att en struktur på-
träffas ett fåtal gånger i ett relativt stort material måste inte betyda att den är 
fullständigt grammatisk för samtliga människor i ett språksamhälle. En 
strukturs grammatiska status kan uppfattas som tveksam av modersmålsta-
lare, och en struktur kan accepteras av vissa men inte alla människor i ett 
språksamhälle. Det är förstås även tänkbart att ett eller ett fåtal belägg på en 
struktur skulle kunna bero på rena misstag.38 

Någon lösning eller något teoretiskt förhållningssätt till detta problem ar-
gumenterar jag inte för i detta kapitel. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
avhandlingens empiriska resultat primärt reflekterar språkbruk och inte 
grammatik. Ett betydande utrymme ägnas åt förhållandet mellan bruk och 
bakomliggande grammatik när jag i kapitel 8 ger en sammanfattande bild av 

                               
38 För ett belysande exempel på att lågfrekventa strukturer kan tillmätas olika betydelser inom 
diakron generativ grammatik; se Kinn 2016 och Stausland Johnsen 2016. Kinn (2016) hävdar 
att subjektslösa satser i första och andra person inte är tillåtet i fornnorska, utifrån det empi-
riska underlaget att de bara förekommer i 0,8 procent (totalt fem belägg) av möjliga fall. 
Stausland Johnsen (2016) menar att procentsiffran är fullt tillräcklig för att dra slutsatsen att 
subjektsutelämningen är precis lika grammatisk som i tredje person, där utelämning före-
kommer ymnigt i Kinns material. 
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och försöker förklara ledföljdsförändringar i svenskans historia (se framför-
allt avsnitt 8.4). I resultatavsnitten talar jag om ledföljder som lågfrekventa, 
ovanliga, marginella etc., utan att ta ställning till om detta skulle kunna ha att 
göra med grammatisk status eller inte. I teorin gäller samma sak för ledfölj-
der som överhuvudtaget inte går att påträffa i undersökningen, eller i delar 
av den. Om inget annat sägs är ett påstående om att en ledföljd inte finns ett 
påstående om att den inte påträffas i min undersökningskorpus. 

4.1.2 Avsaknad av talspråkskällor 
Flera av de ledföljder som studeras i avhandlingen har en ganska speciell 
status i svensk språkhistorisk forskning. De har helt eller delvis påståtts re-
flektera strukturer som är mediespecifika – ledföljder som har funnits i ett 
äldre svenskt skriftspråk men inte haft någon förankring i det talade språket. 
Uppfattningen är som mest påtaglig i forskning om bisatser med slutställt 
finit verb (se avsnitt 3.4). 

Det går definitivt att kritisera stora delar av denna historieskrivnings em-
piriska och teoretiska grunder. Petzell (2011:147–148) påpekar att det 
knappast finns något överväldigande empiriskt stöd för att slutställt finit verb 
har varit ett skriftspråksspecifikt stildrag genom hela svenskans historia, utan 
förankring i en mental grammatik. Tanken innebär också ett, som Petzell 
(2011:147) formulerar det: 

avsteg från språkhistorisk praxis (…) I normala fall är språkhistorikerns 
grundhypotes att det språkbruk som återfinns i en äldre text är ett uttryck för 
naturligt språk om det inte finns starka skäl att misstänka att så inte är fallet. 

Petzells resonemang har flera viktiga poänger, men detta betyder inte nöd-
vändigtvis att användningen av skriftspråkligt material i avhandlingen kom-
mer utan metodiska problem. Talspråkskällor lyser med sin frånvaro under 
den tid av svenskans historia som studeras i avhandlingen, och jag kan omöj-
ligen direkt kontrollera i vilken mån dåtidens skriftspråk överensstämmer 
med ett dåtida talspråk. Det är alltså på sin plats att tydliggöra vilken bety-
delse detta har för avhandlingens empiriska undersökningar. 

Vi ska i detta sammanhang inte fördjupa oss i vad som utmärker tal och 
skrift som kommunikationsmedium (se vidare t.ex. Linell 2005:19–27; jfr 
även Lagerholm 1999). Högst kortfattat är prototypiskt talspråk spontant, 
kontextberoende och flyktigt, och mediet är allmänt tillgängligt. Skriftspråk 
är prototypiskt mer planerat, kontextoberoende, exklusivt och svårare att 
tillägna sig. Det går att diskutera om själva mediet verkligen är det funda-
mentala (jfr Linell 2005:26–27), men som prototyper uppfyller begreppen 
talspråklig och skriftspråklig sitt syfte i denna diskussion. Förhållandet mell-
an skrift och tal ses inom lingvistiken inte som symmetriskt. Exempelvis 
konstaterar Lyons (1981:11, citerad i Linell 2005:28) att ”[i]t is one of the 
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cardinal principles of modern linguistics that spoken language is more basic 
than written language”. 

På så sätt blir den centrala frågan i vilken mån ett skriftspråksmaterial kan 
få oss att dra felaktiga slutsatser om språkstruktur. Om detta går det att hitta 
vitt skilda åsikter i litteraturen. En radikal (om än välartikulerad) ståndpunkt 
intar Linell (2005), då han argumenterar för att det inom lingvistiken alltid 
har funnits en djupt rotad skriftspråksvinkling (eng. written language bias), 
och att vårt begrepp om grammatik hade varit helt annorlunda (och mer rik-
tigt) om samtalsspråk hade använts som källmaterial. Åsikten kan förstås 
ifrågasättas, även om det delvis är självklart att typiskt samtalsspråk på 
många sätt skiljer sig från typiskt skriftspråk. 

Newmeyer (2003:685 ff.) diskuterar exempelvis fakta som forskning om 
spontant samtalsspråk kommit fram till, med slutsatsen att den är intressant 
men ofta helt irrelevant för grammatisk forskning. Ett exempel på sådana 
fakta är att det i vardagliga konversationer är mycket ovanligt att en sats 
innehåller fler än ett lexikalt argument, en generalisering om språkbruk och 
inte om språkstruktur (se vidare Newmeyer 2003:685 ff. och där anförda ref-
erenser). Newmeyers påstående är kanske inte okontroversiellt, men det är 
på sätt och vis uppenbart att talad och skriven svenska delar grundläggande 
syntaktiska strukturer. I linje med Hellberg (2005:194) är jag beredd att kon-
statera att ”[o]ckså den talade svenskan är ett V2-språk, låter adjektiv-
attributet komma före sitt substantiviska huvudord och kongruensböjer sina 
predikativ”. 

Det sagda innebär emellertid inte att man kan utesluta att ett grammatiskt 
fenomen skulle kunna vara skriftspråksspecifikt. Om så är fallet blir det nå-
got oklart vilken grammatisk status fenomenet har, eftersom vi utgår från att 
talspråk är det primära kommunikationsmediet. Sådana fenomen har utan 
tvekan förekommit i svenskans historia och förekommer fortfarande. Mag-
nusson (2007:67) nämner bland annat numerusböjningen av finita verb, som 
försvann från centralsvenska dialekter i mitten av 1600-talet men levde kvar 
i skrift ända in på 1900-talet. 

En viss skillnad föreligger dock mellan mitt historiska material och mo-
dernt skriftspråk, som möjligen gör problemet mindre. En av Linells 
(2005:30) invändningar mot skriftspråk som grund för slutsatser om språk-
struktur är att det är standardiserat, och följaktligen ”overlaid with norms 
proposed by cultivators, standardisers and pedagogues”. Invädningen kan 
egentligen inte överföras på den tidsperiod av det svenska språket som stude-
ras i avhandlingen (jfr t.ex. Teleman 2007), även om det under 1600- och 
framförallt 1700-talet börjar växa fram en mer enhetlig språkform i svenskt 
skriftspråk (se t.ex. Bergman 1970:134 f.). Således finns det i det historiska 
materialet faktiskt ett större utrymme för att författares talspråk ska komma 
till uttryck i skrift. 

Att det skriftspråk jag studerar inte är standardiserat betyder dock inte att 
skriftspråkskonventioner saknas helt i äldre svenska. Wessén (1968:151 f.) 
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menar att svenskt skriftspråk under åtminstone 1500- och 1600-talet befinner 
sig på ganska långt avstånd från dåtidens talade varieteter. I detta samman-
hang kan det även nämnas att själva framväxten av en skriftkultur stundtals 
används för att förklara varför nya syntaktiska strukturer uppstår (se Fischer 
2007:37 ff.). Inom svensk språkhistorisk forskning har detta tema behandlats 
av Höder (2010:15), som föreslår att det redan under 1300- och 1400-talet 
har uppstått: 

eine eigenständige geschriebene Varietät des Altschwedischen, die sich von 
der gesprochenen Sprache in syntaktischer Hinsicht unterscheidet. Diese Un-
terschiede bedeuten wenigstens teilweise eine Annehärung der geschriebenen 
Sprache an das grammatische Modell des Lateinischen. 

 
en självständig skriven varietet av fornsvenska, som skiljer sig från det talade 
språket i syntaktiskt avseende. Dessa skillnader betyder åtminstone delvis att 
det skrivna språket har närmat sig latinets grammatiska modell. (Min över-
sättning.) 

Sammanfattningsvis finns det alltså både allmänt teoretiska och mer ämnes-
specifika skäl att se avsaknaden av talspråkskällor som ett reellt metodiskt 
problem. Samtidigt är nollhypotesen att språkbruket i mitt skrivna material 
är förankrat i ett äldre svenskt talspråk och i en mental grammatik. Det ska 
även betonas att det skrivna materialet inte är att jämställa med modernt 
svenskt, standardiserat skriftspråk.  

Vid flera tillfällen i avhandlingen återkommer jag till ledföljders stilist-
iska status. Ett allmänt förhållningssätt är här att syntaktiska fenomen som är 
stilistiskt markerade och i extremaste fall mediespecifika bör uppvisa någon 
form av intertextuell variation – variation som kan observeras mellan olika 
texter. Bakom detta ligger antagandet att en skribents syfte med en text, hans 
eller hennes livsbakgrund och textens utomspråkliga villkor kan få konse-
kvenser för om eller i vilken grad ett syntaktiskt fenomen realiseras. Vilken 
betydelse detta har för korpussammansättningen behandlas i följande avsnitt. 

4.2 Urval av texter och korpusens sammansättning 
I detta avsnitt beskrivs de grundläggande principerna för urvalet av äldre 
svenska texter. I avsnitt 4.2.1 fastställs vilken tidsperiod i svenskans historia 
som är relevant att undersöka, och i avsnitt 4.2.2 hur stor undersökningskor-
pus det är lämpligt att arbeta med. I avsnitt 4.2.3 motiveras valet att ha en 
undersökningskorpus som inkluderar verk av olika innehåll, geografisk hem-
vist och vad jag benämner språkligt ursprung – om en text är ett original 
eller översatt och i så fall från vilket språk. 
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4.2.1 Tidsperiod 
Övergången från OV- till VO-ledföljd i svenskans historia är avhandlingens 
grundläggande studieobjekt. Följaktligen vore det lämpligt att påbörja under-
sökningen vid den tidpunkt då VO-ledföljd först påträffas och att avsluta den 
när OV-ledföljd helt och hållet har försvunnit från äldre svenska texter. Så är 
åtminstone fallet om det finns anspråk på att vara heltäckande. Trots den 
ansenliga mängden tidigare forskning om OV-ledföljd i äldre svenska är det 
emellertid inte självklart var dessa två gränser egentligen ska dras, eller om 
de överhuvudtaget kan dras. 

För det första är det inte säkert, och kanske inte heller troligt, att svenska 
eller dess föregångare någonsin har varit ett renodlat OV-språk. Som påpe-
kades i avsnitt 3.3.3 är det snarare sannolikt att de germanska språken ur-
sprungligen tillät variation mellan OV- och VO-ledföljd, och att det bara är i 
moderna, kontinentala västgermanska språk som VO inte accepteras. Således 
är det svårt att uppställa en gräns för när övergången mot VO påbörjas. 

Av praktiska skäl är det dock lämpligt att undersökningen inleds i början 
av 1200-talet, den tidpunkt då svenskspråkiga texter skrivna med det latinska 
alfabetet börjar författas. Det går att diskutera om ett äldre svenskt run-
material borde ha inkluderats i undersökningen, men detta har jag valt att 
bortse från. Språkbruket i äldre svenska och nordiska runinskrifter är defini-
tivt av intresse i sammanhanget, men materialet är så pass begränsat och 
fragmentariskt att det är svårt att göra kvantitativa beräkningar på samma 
sätt som för senare tider. Det finns också tidigare forskning som berör OV- 
och VO-ledföljd i runmaterialet (se t.ex. Eythórsson 1995; Faarlund 2002; 
Valdeson 2017; Falk & Delsing u.a.), och således har jag ändå möjlighet att 
ta hänsyn till detta i själva helhetsbilden. 

För undersökningskorpusens yngre gräns finns i teorin en lämplig slut-
punkt. OV-ledföljd förekom i äldre svenska men används inte i modern 
svenska, och det finns alltså en tidpunkt i svenskans historia när OV-ledföljd 
har försvunnit. Efter tidigare forskning har vi en relativt tydlig uppfattning 
om när detta inträffar. I Platzacks (1983:50) undersökning har andelen OV i 
samtliga texter fallit till några enstaka procentenheter i mitten av 1700-talet. 
Ledföljden är visserligen inte helt försvunnen – Petzells (2011:69 f.) under-
sökning antyder faktiskt att OV i någon mån går att påträffa i slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet – men från och med mitten av 1700-talet är det 
rimligt att räkna med att förekomsten av OV är marginell. 

Att en ledföljd är marginell betyder inte att den är ointressant (jfr avsnitt 
4.1.1), men i själva studien av variations- och förändringsprocessen är det 
motiverat att undersökningen avslutas vid denna tidpunkt. De verk som po-
tentiellt kan ingå i undersökningskorpusen är alltså äldre svenska texter 
skrivna mellan början av 1200-talet och mitten av 1700-talet. När resultatet 
sammanfattas kommenteras också situationen i slutet av 1700-talet med stöd 
i observationer gjorda i annat sammahang (se Sangfelt ms.). 
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4.2.2 Textmängd, textlängd och textformat 
Den lämpliga storleken för en syntaxhistorisk undersökningskorpus är av-
hängig flera olika parametrar. Ett förhållande som måste beaktas är hur van-
ligt förekommande det aktuella språkdraget är, då den givna textmängden 
måste kunna ge ett tillräckligt antal belägg för att säga något väsentligt om 
en variabels utveckling (se t.ex. Håkansson 2008:17). 

Det är dock inte helt okomplicerat att avgöra hur vanligt språkdraget är i 
detta fall; avhandlingen innehåller olika om än relaterade undersökningar (jfr 
avsnitt 3.6). Faktum är att det existerar en tydlig skillnad mellan den första 
och andra undersökningen i detta avseende. Satser med finit hjälpverb och 
infinit huvudverb är mycket vanliga i äldre svenska texter, och det behövs 
inte någon större textmängd för att erhålla ett betydande antal belägg. Det 
förhåller sig annorlunda med syntaktiska kontexter med infinita hjälpverb, 
där relevanta belägg stundtals bara förekommer med långa mellanrum. 

Korpusens storlek är mot bakgrund av dessa skillnader i frekvens anpass-
ad för syntaktiska kontexter med infinit hjälpverb. På så sätt säkerställs att 
undersökningarna inte präglas av ett alltför litet antal belägg. En konsekvens 
av mitt val är att en excerpering av texterna i deras helhet skulle resultera i 
alldeles för många belägg på satser med finit hjälpverb och infinit huvudverb 
för att jag skulle kunna ta hänsyn till samtliga. För denna undersökning har 
jag följaktligen inte gjort en totalexcerpering, utan excerperat valda delar av 
texterna (se vidare avsnitt 5.1.5). 

Jag har företrädesvis valt att inkludera relativt långa texter i korpusen, 
vilket gör att antalet texter blir något begränsat. Valet har både för- och 
nackdelar. Ett stort antal texter är positivt om undersökningen har som enda 
syfte att ge en så representativ bild som möjligt av variationen inom ett 
språksamhälle. Ett sådant val hade dock gjorts till priset av att en enskild text 
inte hade varit en kontrollerbar variabel, vilket i sin tur gjort det svårt att 
mäta intertextuell variation. En förutsättning för att kunna mäta intertextuell 
variation på ett adekvat sätt är även att antalet belägg från en enskild text 
inte är för litet. Att en text är en kontrollerbar variabel harmonierar dessutom 
väl med synen på grammatik som ett mentalt och individuellt fenomen sna-
rare än ett socialt och samhälleligt. 

Ett annat förhållande som påverkar korpusens storlek är hur lång tidspe-
riod materialet är avsett att täcka. Det säger sig självt att en diakron under-
sökning som behandlar flera århundraden är i behov av en större textmängd 
än om undersökningen berör en tidsperiod på 100 år. Korpusen storlek ökar 
således på grund av att den ska tillåta vissa generella slutsatser om en tid 
som faktiskt spänner över ett halvt millennium. 

Dessa avvägningar har lett till en undersökningskorpus som innehåller 43 
olika texter, uppdelade i sju olika tidsperioder (se vidare avsnitt 4.3). Som 
tumregel har gällt att varje period ska innehålla sex till åtta texter. Om vi 
bortser från de två första perioderna, då lämpliga efterlämnade texter är få, 
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har kravet uppfyllts. Längden på texterna varierar avsevärt, från omkring 
4 000 till 145 000 ord. De ska dock vara så långa att de tillsammans tillhan-
dahåller en någorlunda god upplysning om vilka ledföljder som används i 
syntaktiska kontexter med infinita hjälpverb. 

Vid urvalet av texter har jag strävat efter att inkludera sådana som före-
ligger i elektroniskt format. I huvudsak har också en eventuell elektronisk 
version använts vid excerperingen. Att undersöka äldre texter i elektroniskt 
format kan visserligen vara förknippat med smärre reliabilitetsproblem (jfr 
Williams 2010), men i detta sammanhang uppväger fördelarna nackdelarna. 
Det hade inte varit möjligt att ta hänsyn till en lika stor textmängd om jag 
inte kunnat utföra riktade sökningar i konkordansprogram (se vidare avsnitt 
5.1.5). Vissa elektroniska texter och vissa belägg har dock kontrollerats i 
förhållande till bokutgåvan, vilket bland annat gäller de exempel som citeras 
i avhandlingen. 

Nästan alla texter i elektroniskt format har hämtats från Fornsvenska text-
banken (se vidare Delsing 2002). Textbanken innehåller större delen av all 
fornsvensk litteratur, men också en del nysvensk. Det elektroniska textbe-
ståndet är emellertid inte så uttömmande att jag helt velat bortse från verk 
som enbart föreligger i bokutgåva. I mina undersökningar ingår ett tiotal 
texter som kompletterar Fornsvenska textbankens litteratur. Således är min 
korpus och excerpering till stor del sammansatt och utförd med elektroniska 
hjälpmedel, men inte uteslutande. 

4.2.3 Muntlighet, språkligt ursprung och geografisk hemvist 
I avsnitt 4.1.2 diskuterades det faktum att jag bara har direkt tillgång till 
skrivet språkbruk när jag studerar en variations- och förändringsprocess. Det 
framhölls också att detta är ett potentiellt metodiskt problem. Vid urvalet av 
korpusens texter behövs således någon form av strategi för att möjliggöra en 
diskussion i frågan om mina resultat är medieöverskridande eller inte. 

Distinktionen mellan muntlighet och skriftlighet är i hög grad uppmärk-
sammad och diskuterad inom historisk lingvistik. Utgångspunkten tas ofta i 
att texter med olika innehåll och syften har ett språkbruk som i olika grad 
liknar talad kommunikation till sin form. Texter som associeras till muntlig-
het är vissa delar av rättegångsprotokoll, dramer, privata brev och dagböcker 
(se Fischer 2007:13; Magnusson 2007:79–80; Nevalainen & Raumolin-
Brunberg 2012:29). Texter som antas befinna sig långt från det muntliga och 
vanligen karaktäriseras som skriftspråkspräglade är lagar, övriga juridiska 
dokument och vetenskaplig och religiös litteratur (se Fischer 2007:13; Mag-
nusson 2007:69–70). 

Både Fischer (2007:13 f.) och Magnusson (2007:69 f.) argumenterar för 
att skriftspråkspräglade texter bör uteslutas i diakrona språkstrukturella stu-
dier. Genom att enbart analysera texter som reflekterar muntlighet minime-
ras risken för att skriftspråkskonventioner döljer en muntlig variations- och 
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förändringsprocess eller en syntaktisk förändring. En sådan strävan har jag 
dock inte haft vid urvalet av texter. En av orsakerna till detta är att jag delvis 
studerar syntaktiska fenomen som av tidigare forskning redan har påståtts 
vara skriftspråksspecifika. Således är det kanske snarare väsentligt att inklu-
dera texter med olika innehåll, för att kunna röra vid frågan om fenomenens 
eventuella korrelation med stil och skriftlighet. 

En strävan att inkludera texter av heterogen karaktär aktualiserar emeller-
tid en rad problem. I den bästa av världar hade det funnits en väl beprövad 
kategorisering av äldre svenska texter efter grad av muntlighet, men så är 
inte fallet. I svenska språkhistoriska studier förekommer ibland en uppdel-
ning mellan lagspråk, kansliprosa, religiös prosa och övrig profan prosa (jfr 
t.ex. Nyström 1985; Hirvonen 1987). Att till dessa kategorier associera en 
specifik grad av muntlighet leder dock till omfattande validitetsproblem. 

Att mer sentida lagtexter betraktas som typiskt skriftspråkliga är inte svår-
förståeligt. Jag har emellertid svårt att se att detta skulle kunna överföras på 
äldre fornsvenska lagtexter, som är det svenska språkets äldsta bevarade 
litteratur bortsett från de korta runstenarna. Religiös prosa är en vid kategori 
som kan innehålla texter av mycket olika karaktär. Att övrig profan prosa 
inte är en homogen grupp i detta avseende är närmast överflödigt att konsta-
tera; beteckningen inbegriper i princip all litteratur som inte är poetisk, reli-
giös eller juridisk (jfr Hirvonen 1987:50–53, 156–204). 

Möjligen är kansliprosa en potentiell textgrupp som ofta präglas av skrift-
språkskonventioner, men ett sådant antagande kan också vara problematiskt. 
Tänkeböcker, en till syfte och innehåll relativt homogen underkategori av 
kansliprosa, består till stor del av rättegångsprotokoll. Rättegångsprotokoll 
nämndes ovan som en textgrupp med tydlig prägel av muntlighet, och stund-
tals har rättegångsprotokoll till och med omnämnts som den textgrupp som 
bäst avspeglar muntligt språkbruk (se Nevalainen & Raoumolin-Brunberg 
2012:29 och där anförda referenser). Men på samma gång är språket i tänke-
böcker stundtals formelartat och konventionstyngt (se t.ex. Carlquist 2000). 
Här har vi således ett exempel på en till syfte och innehåll snävt avgränsad 
textgrupp, som ändå inte kan tilldelas en specifik grad av muntlighet. 

En möjlig väg bort från dessa problem ligger rimligen i att låta formella 
kriterier vara avgörande i en gruppering av texter efter muntlighet och skrift-
lighet, istället för en mycket vitt definierad kommunikativ funktion (jfr Fi-
scher 2007:13). Att rangordna olika texter på detta sätt efter formella krite-
rier är dock en forskningsuppgift i sig, och inte något som kan genomföras 
inom ramen för denna avhandling. Den något nedslående slutsatsen är att jag 
inte har tillgång till en indelning som med viss validitet tillåter mig gruppera 
undersökningens texter efter grad av muntlighet.39 

                               
39 Detta beror alltså inte på att det saknas lämpliga verktyg för en möjlig indelning, utan på att 
en indelning aldrig har gjorts. Lagerholm (1999) har presenterat en omfattande studie av 
muntlighetens utveckling i svenskt skriftspråk efter år 1800, och arbetet skulle säkerligen 
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Frågan om muntlighet, skriftlighet och stil lämnas emellertid inte därhän i 
avhandlingen, trots att texterna inte grupperas i detta avseende. Som påpeka-
des i avsnitt 4.1.2 kommer jag att genomföra en studie av intertextuell varia-
tion, där det undersöks om ledföljder som OV och VAux används i olika 
utsträckning i tidsmässigt närliggande texter. Visserligen finns det sällan ett 
säkert sätt att veta om en specifik text har tydliga drag av muntlighet eller 
skriftlighet, men resultatet ger mig ändå möjlighet att diskutera om fördel-
ningen är kompatibel med att ledföljder korrelerar med stil. En vidare fråga 
är även om fördelningen är kompatibel med att en eller flera ledföljder skulle 
kunna vara skriftspråksspecifika. 

En studie av intertextuell variation förutsätter förstås att undersökningen 
innehåller texter av olika form och innehåll. Det bör dock vara möjligt att 
skapa en undersökningskorpus där olika slags texter inkluderas, även om jag 
inte har tillgång till en precis indelning av texterna efter grad av muntlighet. 
När texterna presenteras i avsnitt 4.3 kommer de att vara kategoriserade efter 
innehåll. Det är ett fundamentalt påpekande att kategorier som privata brev, 
romaner, lagar, tänkeböcker, mirakelsamlingar etc. (se vidare avsnitt 4.3) 
inte är analytiska begrepp. Däremot framgår det av beteckningarna att text-
erna handlar om skilda ting och har olika kommunikativa funktioner. 

Grad av muntlighet eller stil är inte den enda faktor som kan ge upphov 
till intertextuell variation. Två andra faktorer, som ofta nämns i diakron syn-
taxforskning, är författares geografiska hemvist och ett inkluderande av 
översättningslitteratur, alltså språkligt ursprung. En spridning inom dessa 
kategorier är möjlig att betrakta som ett metodiskt problem (jfr Fischer 
2007:12–14, 25–30). Om författare med olika dialektbakgrund återfinns i 
samma korpus kan det dölja att en syntaktisk förändring ägt rum på en geo-
grafisk plats men inte på en annan, eller att variations- och förändringspro-
cessen fortskrider på skilda sätt i olika delar av språksamhället. Användning 
av översättningslitteratur innebär att källspråket kan påverka textens språk-
bruk, och möjligen även att källspråkets grammatik reflekteras i texten iställ-
et för översättarens. 

Men det är också möjligt att betrakta dessa två faktorer som nycklar till 
förståelse av en variations- och förändringsprocess. Om det exempelvis går 
att belägga att övergången från OV- till VO-ledföljd sker tidigare i götaland-
skapen än i svealandskapen är jag beredd att betrakta det som ett intressant 
resultat, snarare än som ett metodproblem. Användningen av översätt-
ningslitteratur kan vara ett verktyg för att studera språkkontakt som förkla-
ringsfaktor i en förändringsprocess (jfr t.ex. Håkansson 2011:116, 123). Min 
undersökningskorpus innehåller också texter från olika delar av dåtidens 
Sverige och ett visst mått av texter med utländska förlagor, i den mån källä-

                                                                                                                             
kunna användas som metodisk förebild vid liknande studier av äldre stadier av svensk språk-
historia.   
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get tillåter det. Dessa kategorier tar jag även hänsyn till i analysen av inter-
textuell variation. 

Undersökningskorpusen består således av texter som på flera sätt måste 
karaktäriseras som heterogena. Att en sådan spridning föreligger får dock 
inte tolkas som att jag med säkerhet kommer att kunna fastställa i vilken mån 
språklig variation har att göra med stil, språkkontakt eller dialektbakgrund. 
Problem med begreppet stil diskuterades utförligt ovan, och inverkan av 
språkkontakt kan komma till uttryck på andra sätt än genom en distinktion 
mellan inhemsk och översatt litteratur. Allvarliga validitetsproblem uppstår 
också om vi antar att en text avspeglar en lokal dialekt. Texter skrivna under 
1200-, 1300- och 1400-talet kan ofta vara svåra att lokalisera geografiskt (se 
vidare avsnitt 4.3), och ju längre fram i tiden vi kommer, desto mer överreg-
ionalt kommer skriftspråket antagligen att bli (jfr Wessén 1968:151; Tele-
man 2007). Det finns även en generell risk att materialet inte är tillräckligt 
stort för att variation betingad av dessa kategorier ska kunna upptäckas. 
Undersökningskorpusens heterogenitet är att betrakta som ett första försök 
att ta hänsyn till faktorer som kan förklara eventuell intertextuell variation. 

4.3 Undersökningskorpusen 
I tabell 3 nedan redovisas de 22 texter som ingår i den fornsvenska delen av 
undersökningskorpusen. Tabellen innehåller information om tillkomsttid, 
vilken undersökningsperiod texten tillhör och hur många ord texten består 
av. Information om innehåll, geografisk hemvist och språkligt ursprung pre-
senteras längre ner i detta avsnitt. Förutom materialbeskrivningen i detta 
avsnitt finns kompletterande information i bilaga 1. Där framgår bland annat 
vilka utgåvor som har anlitats och vilka av texterna som finns och har excer-
perats i elektroniskt format. 
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Tabell 3. Undersökningskorpusens fornsvenska texter.  

Text Tidsperiod Tillkomsttid Antal ord 

Äldre Västgötalagen  ca 1220 ca 15 000 
Östgötalagen Äfsv I ca 1290 ca 53 000 
Upplandslagen  1297 ca 48 000 
Magnus Erikssons landslag  ca 1350 ca 45 000 
Fornsvenska legendariet  ca 1300 ca 36 000 
Konungastyrelsen Äfsv II ca 1330 ca 22 000 
Pentateukparafrasen  ca 1330 ca 145 000 
Järteckensboken  ca 1385 ca 29 000 
Bonaventuras betraktelser  ca 1390 ca 68 000 
Sju vise mästare  ca 1400 ca 16 000 
Karl Magnus saga Yfsv I ca 1400 ca 11 000 
Birgittas uppenbarelser  ca 1400 ca 107 000  
Kalmar stads tänkebok  1402–1446 ca 12 000 
Barlaam & Josaphat  ca 1442 ca 27 000 
Namnlös & Valentin  ca 1450 ca 15 000 
Didriksagan  ca 1450 ca 54 000 
Jönköping stads tänkebok  1456–1525 ca 30 000 
Stockholm stads tänkebok Yfsv II 1474–1483 ca 120 000 
Speculum Virginum  ca 1480 ca 130 000 
Lucidarius  1487 ca 28 000 
Linköpingslegendariet  ca 1500 ca 49 000 
Historia Trojana  1529 ca 82 000 

Vanligen räknar man med att den fornsvenska perioden inleds i början av 
1200-talet och slutar 1526 när Nya testamentet översätts till svenska. Inte 
sällan skiljer man mellan äldre och yngre fornsvenska, där gränsen dras om-
kring år 1375. Dessa avgränsningar används också i undersökningskorpusen. 
Det enda undantaget är att den yngsta fornsvenska texten – Historia Trojana 
– faktiskt är skriven tre år efter periodens slut. Trots dateringen är Historia 
Trojana till sin karaktär att betrakta som en fornsvensk text (se Ståhle 
1967:121) och ingår i en rad undersökningar om fornsvensk grammatik (se 
t.ex. Hirvonen 1987; Delsing 1999; Håkansson 2008, 2011; Kalm 2016). 

Min indelning av den fornsvenska tidsperioden är dock mer finfördelad 
än den traditionella. Som framgår av tabellen separeras både äldre och yngre 
fornsvenska i ytterligare två delar, benämnda Äldre/Yngre fornsvenska I och 
II. I indelningen av yngre fornsvenska följer jag Hirvonen (1987:50–64; se 
även Håkansson 2008:16–22) och drar en gräns mellan Yngre fornsvenska I 
och II vid 1450. Indelningen av äldre fornsvenska är inspirerad av Kalm 
(2016:27) och är inte enbart gjord efter kronologiska principer. I Äldre forn-
svenska I återfinns lagtexter, och i Äldre fornsvenska II texter som inte till-
hör lagspråket. Det främsta motivet bakom detta är att lagtexter tycks repre-
sentera ett äldre skikt i svenskans OV-historia än övriga verk från tidspe-
rioden (se Delsing 1999). Som Kalm (2016:25) påpekar är det även möjligt 
att äldre fornsvenska lagar mer generellt kan sägas reflektera ett äldre språk-
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skikt än andra samtida texter. Det finns kanske anledning att förmoda att 
delar av lagarna i de former vi känner dem bitvis går tillbaka på muntlig 
tradering och tidigt nedskrivna koncept. 

I tabellen finns också uppgifter om texternas tillkomsttid. Med tillkomst-
tid avses det antagna originalets ålder och inte den aktuella handskriftens, 
vilket är språkhistorisk praxis. I vanliga fall är handskriften åtminstone till-
kommen inom samma tidsperiod som originalet, men det förligger två noter-
bara undantag. 

Det första undantaget är Pentateukparafrasen; texten författades antaglig-
en under 1330-talet, medan den aktuella handskriften (MB1B) kan dateras 
till 1526 (se Hirvonen 1987:52). Det andra undantaget är Konungastyrelsen, 
en text vars datering är än mer komplex. Till grund för texten används den 
förkomna handskrift som utgavs av Johannes Bureus så sent som 1634, men 
själva tillkomsten har vanligen antagits vara ungefär samtida med Penta-
teukparafrasen, alltså första halvan av 1300-talet. Delsing (2000) menar 
dock att detta bara gäller delar av texten, och att en mindre del tillkommit så 
sent som under 1400-talet. Detta gör det förstås vanskligt att utan förbehåll 
se texten som en representant för det tidiga 1300-talets svenska. Trots pro-
blemen förknippade med Konungastyrelsen har jag valt att inkludera den i 
undersökningskorpusen, då det finns ytterst få motsvarande texter från äldre 
fornsvenska. Jag har givetvis varit uppmärksam på eventuella avvikelser 
som skulle kunna bero på en senare tillkomsttid än vad som anges. 

Slutligen anges också hur långa texterna är. Det ungefärliga antalet ord är 
en säker uppgift i de fall texten föreligger i elektroniskt format (se bilaga 1). 
Om så inte är fallet rör det sig om ett mindre precist mått, där jag uppskattat 
ett ungefärligt antal ord per sida i texten och multiplicerat detta med antalet 
sidor. Siffrorna är genomgående avrundade till helt tusental. 

I tabell 4 nedan redovisas ytterligare information om de fornsvenska text-
ernas innehåll, språkliga ursprung och geografiska hemvist. Texterna är upp-
ställda i samma ordning som i tabell 3 men benämns här med de förkort-
ningar som används i avhandlingen. Till mycket stor del består tabellen av 
uppgifter som hämtats från Hirvonen 1987:50–64 och där refererad litteratur. 
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Tabell 4. Innehåll, ursprung och geografisk hemvist för de fornsvenska texterna. 

Text Innehåll Ursprung Geografisk hemvist 

ÄVgL Lagar Inhemsk Västergötland 
ÖgL Lagar Inhemsk Östergötland 
UL Lagar Inhemsk Uppland 
MEL Lagar Inhemsk Stockholm 
LegBu Legender Latin Östergötland 
KS Uppfostran/Furstespegel Latin – 
MB1B Bibelparafras Latin Västergötland 
JärT Mirakelsamling Latin Östergötland 
Bo Religiösa betraktelser Latin Östergötland 
SVM Noveller/Saga Latin Stockholm 
KM Saga Norska Östergötland 
Bir Religiösa uppenbarelser Latin Östergötland 
KT Tänkebok Inhemsk Småland 
B&J Saga Latin Finland 
N&V Berättelse Lågtyska Stockholm 
Di Saga Norska Stockholm 
JT 1 Tänkebok Inhemsk Småland 
STb 1 Tänkebok Inhemsk Stockholm 
SpecV Religiös uppfostran Latin Småland 
Luc Religiös uppfostran Latin Finland 
LinLeg Legender Latin (Tyska) Östergötland 
HT Saga Latin Småland 

Beträffande texternas innehåll har vi dels verk med olika typer av religiösa 
teman, som betraktelser, legender och en bibelparafras, dels profana verk 
som ofta vetter åt det skönlitterära hållet, som sagor och andra berättelser. I 
de yngre fornsvenska perioderna påträffas också flera tänkeböcker. Lagtexter 
finns bara i den första undersökningsperioden. Det språkliga ursprunget do-
mineras av latinöversättningar, framförallt om vi bortser från de inhemska 
lagtexterna, men det finns också två översättningar från norska, en från låg-
tyska och de inhemska tänkeböckerna. Linköpingslegendariet består huvud-
sakligen av översättningar från latin, men tre av femton excerperade legen-
der (knappt en fjärdedel av textmassan) är översatta från tyska, vilket föran-
lett att tyska noterats inom parantes i tabellen. 

En fullständig kategorisering av texterna utifrån geografisk hemvist låter 
sig inte göras utan svårigheter. Författarskapet är vanligen inte känt när det 
gäller fornsvenska texter, vilket gör det komplicerat att fastställa någon form 
av dialektbakgrund. Trots det är nästan alla texter geografiskt kategorise-
rade,40 då det genomgående går att hitta uppgifter om var en text har till-
kommit eller vilken dialektbakgrund författaren kan antas ha haft.41 För land-
                               
40 Det enda undantaget är Konungastyrelsen. Delsing (2000) menar att verket/översättningen 
har två olika författare bakom sig, en från Svealand och en från Götaland. 
41 Se framförallt Hirvonen 1987:50–64 och där refererad litteratur, men även Delsing 2014 
och där angivna referenser.  



 84 

skapslagar och tänkeböcker gäller även att de i sig själva associeras till en 
bestämd geografisk plats. Indelningen är huvudsakligen gjord utifrån dagens 
landskap, men Stockholm och Finland används också som geografiska om-
råden. De flesta fornsvenska texter associeras till Östergötland eller Stock-
holm med omnejd, men även Västergötland, Småland och Finland är repre-
senterade områden. 

I tabell 5 nedan redovisas de 21 texter som ingår i den nysvenska delen av 
undersökningskorpusen. Uppgifterna om tillkomsttid och antal ord ges efter 
samma principer som för de fornsvenska texterna. 

Tabell 5. Undersökningskorpusens nysvenska texter. 

Text Tidsperiod Tillkomsttid Antal ord 

Jönköping stads tänkebok  1526–1548 ca 13 000 
Olaus Petris krönika  ca 1540 ca 71 000 
Gustav Vasas bibel  1541 ca 48 000 
Stockholm stads tänkebok Änsv I 1549–1553 ca 70 000 
Peder Swarts krönika  ca 1560 ca 52 000 
Nils Gyllenstiernas brev  1561–1562 ca 48 000 
Per Brahes krönika  ca 1585 ca 26 000 
Johannes Rudbeckius predikan  1615 ca 4 000 
Stockholm stads tänkebok  1633 ca 70 000 
Carl Gyllenhielms anteckningar  ca 1640 ca 53 000 
Johan Ekeblads brev Änsv II 1639–1655 ca 55 000 
Jönköping smedsämbetes tänkebok  1643–1657 ca 20 000 
Agneta Horns Beskrivning  ca 1657 ca 40 000 
Urban Hiärnes Stratonice  ca 1665 ca 11 000 
Samuel Columbus Roo-mål  ca 1677 ca 20 000 
Jon Stålhammars brev  1700–1708 ca 45 000 
Johan Runius Prosastycken  ca 1710 ca 30 000 
Olof Dalins Argus 1700-tal 1732 ca 65 000 
Carl Gyllenborgs Sprätthöken  1740 ca 28 000 
Pehr Högströms Lappmarker  1747 ca 18 000 
Himmelska örtagård  1758 ca 7 000 

De nysvenska texterna är som synes uppdelade i tre tidsperioder: Äldre ny-
svenska I, Äldre nysvenska II och 1700-tal. Gränsen mellan äldre och yngre 
nysvenska dras vanligen vid 1732, i och med Olof Dalins publicering av 
tidskriften Then Swänska Argus. Denna tradition förbises dock i min indel-
ning, då jag låter samtliga texter från 1700-talet representera en egen period. 
Gränsen mellan Äldre nysvenska I och II dras vid sekelskiftet 1600. 

I tabell 6 nedan ges ytterligare information om undersökningskorpusens 
nysvenska texter, på samma sätt som för det fornsvenska materialet. Jag har 
återigen utgått från de uppgifter som meddelas av Hirvonen (1987:156–178), 
men som komplement har även Svenskt biografiskt lexikon (SBL) fungerat.  
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Tabell 6. Innehåll, ursprung och geografisk hemvist för de nysvenska texterna. 

Text Innehåll Ursprung Geografisk hemvist 

JT 1 Tänkebok Inhemsk Småland 
Petri Krönika Inhemsk Närke 
GVB Bibel Översättning – 
STb 2 Tänkebok Inhemsk Stockholm 
Swart Krönika Inhemsk Västmanland 
Gyllenstierna Officiella brev Inhemsk Småland 
Brahe Krönika Inhemsk Södermanland 
Rudbeckius Predikan Inhemsk Närke 
STb 3 Tänkebok Inhemsk Stockholm 
Gyllenhielm Memoarer Inhemsk Södermanland 
Ekeblad Privata brev Inhemsk Västergötland 
JSmT Tänkebok Inhemsk Småland 
Horn Memoarer Inhemsk Stockholm 
Hiärne Roman Inhemsk Ingermanland/Stockholm 
Columbus Anekdotsamling Inhemsk Dalarna 
Stålhammar Privata brev Inhemsk Småland 
Runius Prosastycken Inhemsk Västergötland 
Dalin Tidskrift Inhemsk Halland 
Gyllenborg Drama Inhemsk Stockholm 
Högström Resa/Vetenskap Inhemsk Medelpad 
HimÖrt Andaktsbok Tyska Uppland 

De nysvenska texternas innehåll skiljer sig ganska radikalt från de forn-
svenska texternas, vilket beror på att det allmänna textbeståndet förändras 
mellan fornsvenska och nysvenska (jfr t.ex. Kalm 2016:23–29). I korpusen 
ingår flera privata brev, personliga memoarer och historiska krönikor. Det 
enda tydliga exemplet på kontinuitet är att tänkeböcker finns representerade 
även bland de nysvenska texterna. En skillnad i förhållande till fornsvenska 
är vidare att verken vanligen inte är översättningar utan inhemska original-
texter. Precis som för texternas innehåll beror detta på det allmänna bestånd-
et. Jag har dock sett till att inkludera två översättningar, för att kunna säga 
någonting om en eventuell skillnad mellan översättningslitteratur och in-
hemska verk. Som synes har jag inte angett ett specifikt ursprungsspråk för 
Gustav Vasas bibel, av skäl som jag nedan diskuterar mer ingående. 

Att bestämma geografisk hemvist är i flera avseenden lättare för de ny-
svenska texterna än för de fornsvenska. De flesta texter kan utan problem 
hänföras till en namngiven författare som vi också har biografisk informa-
tion om. Visserligen gäller det inte tänkeböckerna i samma utsträckning, 
men dessa kan ändå associeras till en specifik stad. Alla tre perioder har en 
spridning över mellansvenska områden som Södermanland, Närke och 
Stockholm och sydligare landskap som Småland och Västergötland. Den 
sista perioden innehåller också för första gången en norrländsk författare. En 
gång har jag gett två beteckningar för geografisk hemvist. Urban Hiärne 
föddes och växte delvis upp i Ingermanland (ett historiskt landskap beläget 
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runt Sankt Petersburg), men tycks ha kommit till Stockholmsområdet redan 
som elvaåring och tillbringade sedan större delen av sitt liv i östra Svealand 
(SBL; Hirvonen 1987:168).  

Gustav Vasas bibel har inte alls kategoriserats utifrån geografisk hemvist, 
och texten förtjänar en separat kommentar. Den första fullständiga bibel-
översättningen har onekligen en betydelsefull plats i svensk språkhistoria, 
kanske framförallt eftersom texten varit bekant för en stor del av befolkning-
en (se vidare Ståhle 1970:43–44; jfr också Magnusson 2007:165–168). Att 
kategorisera texten efter översättningsspråk eller författarens geografiska 
hemvist är dock olämpligt. De excerperade partierna kommer genomgående 
från Nya testamentet, och NT i Gustav Vasas bibel baseras till stor del på NT 
1526 (jfr Ståhle 1970:17–30). Således är det snarast frågan om av vem och 
från vilket språk NT 1526 översattes. Dessa frågor har dock inget enkelt 
svar. Vem som översatte NT 1526 är omdebatterat, och sannolikt rör det sig 
om flera personer (se Bergman 1970:86 f.; Wollin 2019). Man har även an-
ledning att räkna med både tyska och latinska förlagor (se Ståhle 1970:11). 
Den enda beteckning jag tillskriver GVB är att den är en översättning.42  

De texter som presenterats i tabellerna utgör tillsammans avhandlingens 
undersökningskorpus. I princip är detta det enda äldre svenska material som 
används i de empiriska undersökningarna. Ett smärre undantag är att jag i 
undersökningen om ledföljder i syntaktiska kontexter med infinit hjälpverb 
även har inkluderat en yngre men betydligt längre handskrift av Fornsvenska 
legendariet. Orsaken är helt enkelt att det empiriska underlaget för tidspe-
rioden Äldre fornsvenska II blir tämligen litet om inte ytterligare material 
inkluderas. Den yngre versionen förkortas LegBil efter handskriften Codex 
Bildstenianus, att jämföra med den ordinarie texten LegBu efter handskriften 
Codex Bureanus. 

Sammanfattningsvis ingår alltså 43 äldre svenska texter i avhandlingens 
korpus. Materialet är inte enhetligt till sin karaktär utan kommer från olika 
delar av ett dåtida Sverige och har skilda innehåll och syften. En del av tex-
terna är också översättningar från andra språk. Således bör det finnas vissa 
förutsättningar att frilägga utomspråkliga faktorer i den språkliga föränd-
ringsprocessen, även om korpusen inte är skräddarsydd för detta ändamål. 

                               
42 Om NT 1526:s tillkomst bedrivs det i själva verket pågående forskning; se Wollin 2019 för 
en första, mindre publikation i ett större projekt. Wollin betonar framförallt att NT 1526:s 
grundöversättning sannolikt gjordes av en rad personer från olika delar av dåtidens Sverige på 
Gustav Vasas order, varför texten knappast kan tillskrivas en entydig geografisk hemvist. 
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5 Metod 

I detta kapitel redogör jag för de empiriska undersökningarnas metod. Ka-
pitlet är uppdelat i tre övergripande avsnitt. I avsnitt 5.1 presenteras grund-
läggande excerperingsprinciper, och i avsnitt 5.2 introduceras de oberoende 
variabler som jag tagit hänsyn till i analysen av ledföljdsvariationen i äldre 
svenska. I avsnitt 5.3 klargör jag vilka förväntningar som givet tidigare 
forskning finns vid de empiriska undersökningarna, och på vilka punkter 
sådana förväntningar saknas. 

5.1 Excerperingsprinciper 
I slutet av kapitel 3 förutskickades att jag skulle genomföra två undersök-
ningar om förlusten av OV och relaterade ledföljder i äldre svenska. Båda 
undersökningarna är avsedda att mäta ledföljdsvariation mellan de syn-
taktiska kategorierna objekt, hjälpverb och huvudverb. I mångt och mycket 
har identiska excerperingsprinciper tillämpats i båda undersökningarna. Inn-
an jag går in på dessa principer ska jag emellertid först klargöra vilka syntak-
tiska kontexter som ingår i den första respektive andra undersökningen. 

5.1.1 Fin- och Aux-kontexter 
Den första undersökningen behandlar ledföljdsvariation i satser med finit 
hjälpverb och infinit huvudverb. Undersökningen inkluderar både huvudsat-
ser (se (1a)) och bisatser (1b). Jag har också inkluderat koordinerade huvud-
satser och bisatser, under förutsättning att det finita hjälpverbet finns reali-
serat i andrakonjunkten (se (1c)). Eftersom satser i den första undersökning-
en alltid innehåller ett finit hjälpverb kan vi tala om den som en undersök-
ning av Fin-kontexter. I detta avsnitt visar jag som brukligt både exempel 
som har inkluderats i den aktuella undersökningen, och sådana som har ute-
slutits. Notera att exempel som inkluderats kommer med en tillhörande för-
kortning till höger om exemplet, men att uteslutna saknar förkortning. 

(1)  a. tha kunne næmpdin ey wæria honom (JT 1 29)      Fin-Main-Obj 
    b. om han giter ey giort thz (KM 262)                Fin-Main-Obj 
    c. som thær til ær fallen ok the sama prebendam hafwa wil 
      (KT 3)                                      Obj-Main-Fin 
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I undersökningen utesluts exempel som saknar ett realiserat finit hjälpverb, 
även om en sats ger evidens för OV- eller VO-ledföljd. Därigenom utesluts 
satser med finit huvudverb (se (2a)) och olika typer av infinitivfraser (2b). 
Dessutom exkluderar principen bisatser där det finita hjälpverbet har/hade 
inte realiseras (se (2c)).43 

(2)  a. þy at han christum iuir sund førþe (LegBu 500)    
    b. andreas sagþe sik eigh vita væghen  (LegBu 133)   
    c. det samtycket hon gifwit sin gemål  (Runius 108)  

Den andra undersökningen tar endast hänsyn till belägg som innehåller ett 
infinit hjälpverb, och vi kan alltså här tala om en undersökning av Aux-
kontexter. Två relevanta belägg visas i (3a–b) nedan. 

(3)  a. så har hon aldrig fåt weta thet (Horn 79)           Aux-Main-Obj 
    b. ath hon skulle them hafwa stulit (JT 1 12)           Obj-Aux-Man 

I Aux-kontexter ingår bisatser med ha-bortfall och infinitivfraser. Exempel 
som i (4a–b) är relevanta i en studie av ledföljdsvariationen för objekt, hjälp-
verb och huvudverb, trots att ett finit hjälpverb saknas. Bland infinitivfraser 
ingår både nexusinfinitiver och kontrollinfinitiver. Kontrollinfinitiver som 
inleds av infinitivmärket at (se (4c)) har emellertid uteslutits i undersökning-
en, av skäl som vi nu kommer in på.44 

(4)  a. som sig welat inrita (Dalin 6)                    Obj-Aux-Main 
    b. oc   saghde sik  ey   wilia  tholikt  höra (KM 268)  Aux-Obj-Main 
      och  sa     sig inte  vilja   sådant  höra     
    c. att kunna sittia temeligh wäll (Ekeblad 95) 

I äldre svenska går det i någon mån att belägga at-infinitiver med ett infinit 
verb som föregår en negation (se Delsing 1999:163; Falk 2010a, 2010b; 
Kalm 2016:141) såsom är fallet i modern isländska. Sannolikt betyder detta 
att ett verb i at-infinitiver inte behöver kvarstå i VP utan har kunnat flytta till 
I° eller C°, en analys som föreslås i Falk 2010a. Som påpekades i avsnitt 3.6 
är själva poängen med att undersöka dessa kontexter att kunna utesluta att 
verbflyttning påverkar ledföljden. Således är at-infinitiver principiellt 
olämpliga att inkludera i undersökningen. 

Det absolut vanligaste i Aux-kontexter är att ett belägg innehåller ett och 
enbart ett infinit hjälpverb, men det är inget principiellt krav. Ett belägg som 
                               
43 Bisatser med ha-bortfall finns framförallt i den sista undersökningsperioden. Strukturen 
ökar hastigt i frekvens i slutet av 1600-talet (se Platzack 1983; Östman 2002), men går i 
mindre utsträckning att påträffa åtminstone från och med mitten av 1400-talet (se Moberg 
1993; Sangfelt 2014).  
44 Om olika typer av infinitivfraser i modern och äldre svenska; se Kalm 2016. 
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i (5a) nedan, där två infinita hjälpverb återfinns i samma sats, ingår också i 
undersökningen. Vidare förekommer en typ av belägg som närmast kommer 
i kläm mellan Fin- och Aux-kontexter och därför har uteslutits: exempel där 
ett infinit hjälpverb hava inte realiseras. I exempel (5b) nedan är det inte 
möjligt att fastställa om objektet står ovanför eller nedanför den position där 
hava skulle realiseras, och objektets position i förhållande till hjälpverbet 
kan alltså inte studeras i denna kontext. Däremot ingår belägg som i (5c) 
nedan. Visserligen saknas hava, men i exemplet återfinns även ett ytterligare 
infinit hjälpverb måst och ledföljden är relevant att observera. 

(5)  a. swa som han hafdhe äkke gitit kunna swara fore sik (Bo 149) 
                                                Aux-Aux-Main 
    b. att Pelssz v. norden skulle sådana tall sagtt fór honom viid hans bord 
      (STb 2 128) 
    c. så lär man måst betala hwad man niutet (Gyllenborg 73)  Aux-Main 

Sammanfattningsvis innehåller undersökningen av Fin-kontexter satser med 
ett realiserat finit hjälpverb och ett infinit huvudverb. Undersökningen av 
Aux-kontexter innehåller satser och infinitivfraser med ett eller flera infinita 
hjälpverb. Åtminstone ett infinit hjälpverb måste vara realiserat, och infini-
tivfraserna får inte innehålla ett infinitivmärke. 

I resterande del av detta avsnitt redovisas vilka ytterligare krav som ställs 
på de belägg som inkluderats i någon av undersökningarna. I avsnitt 5.1.2 
beskrivs hur Fin- och Aux-kontexter på ett identiskt sätt delas upp i tre del-
undersökningar som tar fasta på olika aspekter av ledföljdsvariationen för 
objekt, hjälpverb och huvudverb i äldre svenska. I avsnitt 5.1.3 fastställs hur 
hjälpverb skiljs från huvudverb, och i avsnitt 5.1.4 definieras kategorin ob-
jekt och andra typer av verbkomplement. I avsnitt 5.1.5 beskrivs till sist hur 
excerperingen rent konkret gått till och vilken omfattning den har. 

5.1.2 OV–VO, AuxV–VAux och olika OV-typer 
I den första delundersökningen ställs de två övergripande ledföljdskategori-
erna OV och VO mot varandra. Med VO avses de ledföljder där ett objekt är 
placerat efter sitt huvudverb. I kategorin ingår huvudsakligen belägg med 
modern svensk ledföljd där hjälpverb föregår huvudverb (se (6a–b)), men 
även den mer ovanliga men förkommande ledföljden där huvudverbet före-
går hjälpverbet (se (6c–d)). I Fin-kontexter är den sistnämnda ledföljden 
bisatsspecifik (6c), medan den i Aux-kontexter är tillåten oavsett syntaktisk 
nivå (6d). 

(6)  a. folket vilde hæmna hans døþ (LegBu 198)          Fin-Main-Obj 
    b. ok som han fick sij kornbrådd'n (Columbus 48)      Fin-Main-Obj 
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    c. aff hwilkens dygdhom gudh opplyst haffwer jämwäl tässa öknena   
      (LinLeg 298)                                  Main-Fin-Obj 
    d. kallar kono (…) strukit hava barn sit fra sær (ÄVgL RB V 5) 
      ’säger att kvinnan har fördrivit sitt barn ifrån sig’    Main-Aux-Obj 

Med OV avses de ledföljder där objektet är placerat till vänster om sitt hu-
vudverb. Ett objekt kan vara placerat mellan hjälpverb och huvudverb eller 
före hjälpverb och huvudverb, och den inbördes ordningen mellan hjälpverb 
och huvudverb kan vara olika. Exempel på kategorin OV ges i (7a–c) nedan.  

(7)  a. Nampnlos fik thet høræ (N&V 130)               Fin-Obj-Main 
    b. mere (…) än gudh hanom hafde gifuit (Luc 144–145)  
                                                 Obj-Fin-Main 
    c. at iak them kenna skall (Di 141)                  Obj-Main-Fin 

Som OV-ledföljd räknas dock inte satser som i (8a), där objektet är placerat 
som fundament i en huvudsats. Att sådan ledföljd är ett annat syntaktiskt 
fenomen än OV är närmast självklart, då detta är en av få kontexter där ett 
objekt kan föregå sitt huvudverb även i modern svenska. Jag har också ute-
slutit belägg från subjektslösa bisatser ur kategorin OV om objektet står först 
och det finita verbet på andra plats (se (8b)). Ledföljden är ett möjligt exem-
pel på SF (se avsnitt 3.5.2). I analogi med detta ingår inte heller en sats som i 
(8c) i kategorin VO, där det infinita verbet sannolikt har genomgått SF. 

(8)  a. Någhon skull kan han wel haffua hafft (Petri 115) 
    b. en riddara som thera fadhur hafdhe dräpit (JärT 40)  
    c. Æn      sæliæ  uill iorþ sinæ (ÄVgL JB 2)   

    om (man) sälja   vill jord sin 

Om potentiella exempel på subjektslös SF utesluts uppstår även frågan om 
hur bisatser med pronominellt subjekt bör hanteras. I detta fall har jag emell-
ertid valt att inkludera potentiella exempel på pronominell SF. Detta kommer 
av mitt antagande att subjektslös SF är en realitet i äldre svenska, medan 
existensen av pronominell SF är att betrakta som en öppen fråga (se avsnitt 
3.5.2). Bisatsen i (9a) nedan räknas alltså som ett exempel på OV-ledföljd 
och bisatsen i (9b) som ett exempel på VO-ledföljd, trots att pronominell SF 
vore en möjlig syntaktisk analys. 

(9)  a. huruledes han dän wille ha? (Columbus 25)        Obj-Fin-Main 
    b. för iii såramål, som han giortt hade hans hustru (JT 2 140) 
                                                Main-Fin-Obj 

I den andra delundersökningen studeras ordningen av hjälpverb och huvud-
verb. För Fin-kontexter är kategoriseringen relativt enkel, liksom de grund-
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läggande excerperingsprinciperna. Variationen observeras enbart i bisatser, 
eftersom huvudsatser uppvisar obligatorisk V-till-C-flyttning. Ledföljdsmöj-
ligheterna är inte fler än två; antingen föregår hjälpverbet huvudverbet (se 
(10a)) eller huvudverbet hjälpverbet (10b). I Fin-kontexter ställs alltså kate-
gorin Fin-Main mot Main-Fin. 

(10) a. hwem hon wil ha (Horn 58)                         Fin-Main 
    b. Då han nu i 2 dagar der drögdt hade (Hiärne 6)         Main-Fin 

Potentiella exempel på subjektslös SF utesluts också i denna delundersök-
ning. Bisatsen i (11a) räknas således inte som ett exempel på ledföljden 
Main-Fin, eftersom enbart ett infinit huvudverb föregår det finita hjälpverb-
et. Jag har även exkluderat satser som i (11b). Belägget är visserligen ett 
entydigt exempel på ledföljden Fin-Main, men då inget övrigt led ingår i 
bisatsen finns ingen alternativ ledföljd som uppfyller kraven för Main-Fin 
inom ramen för excerperingsprinciperna. Däremot räknas (11c) som ett ex-
empel på Fin-Main, eftersom den subjektslösa bisatsen innehåller ytterligare 
ett led utöver Fin och Main. 

(11) a. Ryvi mæþ iii markum þæn ryuæ uill (ÄVgL JB 2) 
    ’den ska riva med tre marker, den som vill riva’ 

    b. fråga hon, hwem som har koka (Horn 67) 
    c. hua  som sikr   wil stridha (KS 80)                  Fin-Main  

    vem  som säker vill strida 

I Aux-kontexter är kategoriseringen teoretiskt mer komplicerad. I bisatser 
med tre verb finns sex tänkbara ledföljdsmöjligheter, vilka visas i (12a–f) 
nedan utifrån verbkomplexet har velat flytta. 

(12) a. har velat flytta                               Fin-Aux-Main 
    b. har flytta velat                               Fin-Main-Aux 
    c. flytta har velat                               Main-Fin-Aux 
    d. velat har flytta                               Aux-Fin-Main 
    e. velat flytta har                                Aux-Main-Fin 
    f. flytta velat har                                Main-Aux-Fin 

I praktiken förefaller variationen i äldre svenska emellertid betydligt mer 
begränsad. I undersökningskorpusen har jag enbart belagt tre av möjlighet-
erna ovan. Huvudsakligen finns variation mellan den moderna svenska led-
följden Fin-Aux-Main (se (13a)) och ledföljden där det finita hjälpverbet 
står först men huvudverbet föregår det infinita hjälpverbet, alltså 
Fin-Main-Aux (13b). Jag har också påträffat ett enda belägg på ledföljden 
Main-Fin-Aux, vilket återges i (13c) nedan. Aux-Fin-Main, Aux-Main-Fin 
och Main-Aux-Fin påträffas överhuvudtaget inte i undersökningskorpusen.  
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(13) a. om hon haffde kunnat hwgga mz swerd (Di 113)   Fin-Aux-Main 
    b. att iagh dästo bättre därpå hade swara kunnat (Ekeblad 94)  
                                                Fin-Main-Aux 
    c. ßå adt Jagh kårtt åff thenn minste deell icke vttskepa haffuer  
      khunadt (Gyllenstierna 175)                    Main-Fin-Aux 

En konsekvens av två ledföljdsmönsters dominans är att det blir fördelaktigt 
att arbeta med en binär variabel även i Aux-kontexter. Den variation som 
kan observeras rör bara placeringen av infinit hjälpverb och infinit huvud-
verb, med undantag av exemplet i (13c) ovan. Således ställs kategorin 
Aux-Main mot kategorin Main-Aux. Motsvarande kategorier används på så 
vis för bisatser med finit hjälpverb och för övriga syntaktiska kontexter, där 
det finita verbet står i C° eller saknas. Exempel på Aux-Main och 
Main-Aux ges i (14a–d) nedan. 

(14) a. þa kan bonden han wiliæ atær takæ (UL ÞB VII 3)       Aux-Main 
    b. at han kunnat chicanera alla andra (Dalin 14)          Aux-Main 
    c. faþeren sagþe þæt gærna gøra vilia (LegBu 137)         Main-Aux 
    d. tha matte han mik wäll hulpit haffua (Di 113)          Main-Aux 

Den tredje delundersökningen behandlar ledföljdstyper där ett objekt är pla-
cerat före sitt huvudverb. I Fin-kontexter finns tre möjliga ledföljder som 
alla är välbelagda i äldre svenska texter: Fin-Obj-Main, Obj-Fin-Main och 
Obj-Main-Fin (se (15a–c)). Eftersom det i huvudsatser inte finns någon 
variation att studera – Fin-Obj-Main är den enda möjliga OV-typen – ingår 
belägg som förekommer i bisatser och har kategoriserats som OV i delunder-
sökningen av OV–VO. 

(15) a. att dåttren Cornelia haf. henne infördt nu i höst (STb 3 223) 
                                                 Fin-Obj-Main 
    b. med mindre the sådant j tijd och tima wille förekomma (Swart 17) 
                                                 Obj-Fin-Main 
    c. om han sik ok thöm ey forgiort hafde (Luc 146)      Obj-Main-Fin 

I Aux-kontexter föreligger fler potentiella ledföljdsmönster vid OV. I bisats-
er med tre verb är möjligheterna fem till antalet, om vi utgår från att det fi-
nita verbet alltid står först i verbkomplexet och bortser från det enda undan-
taget i (13c) ovan. För det första kan objektet placeras mellan infinit hjälp-
verb och huvudverb (se (16a)). För det andra kan objektet placeras efter finit 
hjälpverb men före infinita verb, och i så fall kan ordningen av infinit hjälp-
verb och huvudverb variera (16b–c). För det tredje kan objektet placeras före 
samtliga verb, och även här varierar ordningen av infinit hjälpverb och hu-
vudverb (16d–e). 
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(16) a. huru han skulle gita han darat (Bo 97)        Fin-Aux-Obj-Main 
    b. ath thu matte honom kwnna finna  (SpecV 441)  
                                            Fin-Obj-Aux-Main 
    c. at en kona matte hanum wäll i häll slagit haffua (Di 113) 
                                            Fin-Obj-Main-Aux 
    d. om han (…) någre otienlige ordh kundhe haffwa fällt (JSmT 44) 
                                            Obj-Fin-Aux-Main 
    e. som hon mijch på then tijdh haffuer tilkenne giffue kunnet  
      (Gyllenstierna 142)                       Obj-Fin-Main-Aux 

I kategoriseringen bortser jag emellertid helt från det finita hjälpverbet. Valet 
har två anledningar. Med denna indelning kan samma ledföljdskategorier 
användas oavsett syntaktisk kontext; objektets position i förhållande till finit 
hjälpverb är inte relevant i huvudsatser, i bisatser utan finit hjälpverb eller i 
infinitivfraser. Dessutom innebär det att V-till-I-flyttning inte kan inverka på 
resultatet. Således ingår de tre ledföljdskategorierna Aux-Obj-Main, 
Obj-Aux-Main och Obj-Main-Aux i den tredje delundersökningen. Av ex-
emplen ovan förs (16a) till Aux-Obj-Main, (16b, d) till Obj-Aux-Main och 
(16c, e) till Obj-Main-Aux. 

5.1.3 Verb 
Verben åtskiljs på två olika sätt i de empiriska undersökningarna, vilket varit 
implicit i tidigare avsnitt och kapitel. Dels gör jag en distinktion mellan fi-
nita och infinita verb, dels mellan hjälpverb och huvudverb. Uppdelningen 
finit/infinit är okomplicerad; som finita verb betraktas verb i presens och 
preteritum, som infinita verb betraktas verb i infinitiv eller i perfekt parti-
cip/supinum. 

Att operationalisera kategorierna hjälpverb och huvudverb bereder dock 
större problem. Min utgångspunkt är att skillnaden ligger i vilken typ av 
infinitivfras ett hjälpverb respektive ett huvudverb tar som komplement (se 
vidare Delsing 1999:161 f.; Kalm 2016:14–21). Ett hjälpverb kan ta ett verb-
fraskomplement, medan ett huvudverb kan ta en kontrollinfinitiv, alltså en 
CP. Skillnaden yttrar sig typiskt i att kontrollinfintiver inleds med ett infini-
tivmärke men att hjälpverbsinfinitiver inte får göra det. Men kriteriet är på 
intet sätt entydigt. I modern svenska är infinitivmärket exempelvis optionellt 
efter de aspektuella verben börja, fortsätta och sluta, vilket gör deras hjälp-
verbsstatus något oklar. I äldre svenska tycks infinitivmärket kunna uteläm-
nas i en rad olika kontrollstrukturer, och kan dessutom beläggas efter proto-
typiska hjälpverb som skola och kunna, om än ytterst sparsamt (se vidare 
Kalm 2016:109–139). 

Det är följaktligen inte självklart hur gränsen mellan hjälpverb och hu-
vudverb ska dras. I avhandlingen följer jag emellertid den avgränsning som 
Delsing (1999:161–163) först har motiverat och använt, och som därefter 
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utnyttjats i flera syntaxhistoriska studier om äldre svenska (se t.ex. Falk 
2010a, 2010b; Kalm 2016; jfr dock Petzell 2011:163; Bylin 2013). Hjälp-
verb är i Delsing 1999 en kategori som specificeras lexikalt, och innefattar 
de verb som återges i (17a–b) nedan. Verben i (17a) styr ett verb i infinitiv, 
medan verben i (17b) styr ett verb i perfekt particip/supinum.  

(17) a. fa, kunna, magha, mona, måste, plägha, skula, vilia, ägha  
    b. hava, gita  

En följd av indelningen är att en sats som i (18a) inte ingår i någon under-
sökning, trots att verbet formagha har en hjälpverbsliknande semantik och 
den efterföljande infinitiven saknar infinitivmärke. Exemplet i (18b), där 
formagha styrs av ett finit hjälpverb hafdhin, ingår inte i undersökningen av 
Aux-kontexter. Däremot uppfyller det excerperingskraven för undersökning-
en av Fin-kontexter. Om något av verben i (17a–b) ovan följs av ett infini-
tivmärke ses det inte heller som ett hjälpverb; (18c) ingår alltså inte i någon 
undersökning, trots att verbet ägha tillhör kategorin hjälpverb. 

(18) a. at iak forma hæmnas min ok minna guþa (LegBu 508)  
    b. at i hafdhin äkke format hiälpa honom (Bo 218)         Fin-Main  
    c. kallær  sik eig  æghæ       hanum skyld  at   gialdæ (ÄVgL RB XII) 
      säger   sig inte vara-skyldig  honom skuld att återbetala     

Avslutningsvis bör det nämnas att hava kan ha en possessiv betydelse både i 
modern och i äldre svenska. Verbet kan då ta en kombination av objekt och 
objektspredikativ som komplement, där predikativet inte sällan utgörs av ett 
perfekt particip (se t.ex. Larsson 2009:104 ff.). Strukturen exemplifieras med 
moderna svenska exempel i (19a–b) nedan. Att hava är possessivt i (19a) 
framgår dels av att participet kongruerar med objektet affischer, dels av att 
objektet är placerat före participet (jfr (19a')). I (19b) är endast ledföljdskri-
teriet relevant, eftersom supinumformen för måla är identisk med formen för 
perfekt particip i singular neutrum (jfr (19b')). 

(19) a. Maria har affischer uppsatta på väggarna i vårt kontor. 
    a'. Maria har satt upp affischer på väggarna i vårt kontor.  
    b. Hon hade svaret målat i sitt ansikte. 
    b'. Hon hade målat svaret i sitt ansikte. 

I äldre svenska finns stundtals inga formella kriterier för att avgöra om hava 
är possessivt eller ett hjälpverb, eftersom OV-ledföljd är tillåtet. Dessutom är 
kongruenskriteriet mer sällan applicerbart, bland annat på grund av att det 
saknas en formell skillnad mellan supinum och perfekt particip (jfr Larsson 
2009:418 ff.). Att detta blir ett reellt problem i undersökningarna framgår av 
exemplen i (20a–b). I båda fallen är det formellt och semantiskt tvetydigt – 
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så vitt jag kan bedöma utifrån kontexten – om hava ska tolkas som ett hjälp-
verb eller som ett possessivt huvudverb. Satsen i (20a) analyseras som ett 
belägg på ledföljden Obj-Aux-Main om hava är ett hjälpverb, och som 
Fin-Obj-Main om hava är ett huvudverb. (20b) är på samma sätt tvetydig 
mellan Aux-Obj-Main och Fin-Main-Obj. 

(20) a. han  matthe thz wäl haffwa   knyth         j  sinom  näffwa 
      han  kunde  det väl ha      knutit/knutet   i  sin     näve   
      (SpecV 325)   
    b. på det du intet må hafwa någon owärdig Auctor misstänckt derföre  
      (Dalin 9) 

Delsing (1999:163–164) uppmärksammar också detta problem, men väljer 
genomgående att tolka hava som ett hjälpverb om satser är formellt tvety-
diga. Valet kommer av att hava är ett mycket frekvent hjälpverb och knapp-
ast kan uteslutas helt, och att strukturen med possessivt hava är ganska säll-
synt och präglas av tydliga semantiska och syntaktiska restriktioner. Mitt 
förfaringssätt liknar Delsings, då jag valt att betrakta hava som ett hjälpverb 
om semantiken är tvetydig. Vid ett femtiotal tillfällen har dock hava analyse-
rats som possessivt, eftersom jag uppfattat en sådan tolkning som mer sanno-
lik eller närmast semantiskt otvetydig. Ett sådant exempel återges i (21a) 
nedan, där satsens temporala dimension talar för en possessiv tolkning – jfr 
hjälpverbstolkningen i (20b), utifrån en modern svensk motsvarighet. 

(21)  a.  han skal sit goz frælst haua til han fæmtan ara ær  (MEL KgB XX)  
    b. ? Han skall ha frälst sitt gods till dess att han är femton år.  

5.1.4 Objekt och övriga verbkomplement 
Till stor del följer min operationalisering av kategorin objekt den som utar-
betats av Delsing (1999:158–160, 164–165). Detta får till följd att objekt 
innefattar nominalfrasformade komplement till verb. Således exkluderas 
objekt i form av bisatser och av infinitivfraser, som alltid står efter sitt hu-
vudverb även i äldre svenska (se (22a–b)). Dessutom utesluts objekt som 
styrs av ett adjektiv. Placeringen av hänne i (22c) ses alltså inte som relevant 
i undersökningen av OV- och VO-ledföljd, vare sig i förhållande till adjekti-
vet eller till verben. Vidare ingår inte negerade nominalfrasobjekt i under-
sökningen (se (22d)) då dessa i princip aldrig står efter verbet (jfr Delsing 
1999:172–173). 

(22) a. Han swaradhe sik hawa seet. at thän prästin aat en wänastan  
      smasueen (JärT 29) 
    b. han har, på min ära, hotat at willja sticka ut mig hos Er  
      (Gyllenborg 43) 
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    c. at abbadissan matte hänne blidh wardha (JärT 67)  
    d. at han ængen kost gat haldet (LegBu 18) 

I likhet med Delsing (1999:158) har jag tillåtit att objekt också har en funk-
tion i en annan syntaktisk kontext. Således inkluderas objekt som även är 
subjekt i nexusinfinitiver (se (23a)), objekt som förekommer tillsammans 
med ett objektspredikativ (23b) och objekt med relativsats (23c). Jag har 
dock uteslutit objekt med relativsats om relativsatsen saknar ett inledande 
som eller annan bisatsinledare, då jag inte kunnat belägga att dessa kan före-
gå verbet. 

(23) a. Ok skulu the vita mik wara rätuisan (Bir 202)       Fin-Main-Obj 
    b. att han skulle göra Koningen gladh (Swart 121)     Fin-Main-Obj 
    c. Nw vil han skapa the creatur som badhe æru likamligh oc andeligh   
      (MB1B 121)                                Fin-Main-Obj 

Argument till passiva verb ingår aldrig i kategorin objekt. Som Delsing 
(1999:164 f.) påpekar är det åtminstone under fornsvensk tid svårt att avgöra 
subjekt- och objektstatus för sådana argument. Detta beror bland annat på att 
kasus dativ bibehålls om vad som motsvarar ett indirekt objekt i en aktiv sats 
står på subjektets kanoniska position i en passiv sats (jfr även Falk 1997). Av 
excerperingstekniska skäl utesluter Delsing (1999) även objekt till icke-
passiva verb med s-form. I mina undersökningar ingår dock sådana belägg 
(se (24)), då typen utan problem fångas upp med min excerperingsmetod (jfr 
avsnitt 5.1.5). 

(24) Herr Jacob svarade sigh icke kunna thett minnas (Gyllenhielm 380)   
                                                Aux-Obj-Main 

Utöver nominalfrasformade objekt finns även andra verbkomplement som 
kan vara av intresse i undersökningarna, framförallt predikativ och PP-kom-
plement. Sådana satsled har i modern svenska placeringsrestriktioner som 
liknar restriktioner för objekt. Som visas i (25a) är det inte möjligt att placera 
ett predikativ före sitt huvudverb. Situationen för (bundna) PP-komplement 
är inte exakt lika entydig som för objekt och predikativ (jfr SAG III:413–
414), men generellt gäller att det är svårt, ofta omöjligt, att placera ett sådant 
led preverbalt (se (25b)). Däremot finns inte samma placeringsrestriktioner 
för (fria) PP-adverbial.45 Som visas i (25c) kan sådana led placeras före sat-

                               
45 Jag kommer i avhandlingen inte att inleda en diskussion om vilken syntaktisk funktion 
olika typer av prepositionsfraser ska tillskrivas; möjligheterna är onekligen flera och glider på 
olika sätt in i varandra (prepositionsobjekt/objektadverbial, innehållsadverbial, PP-komp-
lement, PP-adjunkter, bundna adverbial, fria adverbial etc.). Vanligen talar jag om bundna 
och fria prepositionsfraser, någon gång om PP-komplement och PP-adverbial i samma bety-
delse (se också avsnitt 5.2.2). 
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sens huvudverb, även om en postverbal placering är det vanliga i åtminstone 
talspråk. 

(25) a. *  På eftermiddan kan det nog väldigt  snöigt bli.     Fin-Pred-Main  
    b. *  Våren har till Uppsala inte kommit än.             Fin-PP-Main 
    c.   Jag har under mars inte velat använda min cykel.   PP-Aux-Main 

Precis som för objekten är det tydligt att samma placeringsrestriktioner inte 
har funnits i äldre svenska. I (26a–d) nedan visas att predikativ och bundna 
prepositionsfraser kan förekomma till vänster om ett huvudverb, och att de-
ras position i förhållande till hjälpverbet också varierar. 

(26)  a. som i Polandh fångna varidh haffve (Gyllenhielm 375)            
                                                  Pred-Main-Fin  
    b. at han måghe ther medh få siker wara (KS 63)     Aux-Pred-Main 
    c. Nu six hun mæþ barni hawæ warit (UL ÆB X 1)     PP-Aux-Main 
    d. nekadhe hon allaledhes wilia til honom gaa (LinLeg 440) 
                                                  Aux-PP-Main 

Delsing (1999) inkluderar varken predikativ eller prepositionsfrasformade 
led i sin undersökning. Anledningen är diverse gränsdragningsproblem, 
framförallt det faktum att bundna prepositionsfraser stundtals är mycket 
svåra att skilja från fria. I Petzells (2011) undersökning ingår predikativ till-
sammans med objekt i kategorin argument, men redovisas aldrig separat. PP-
led utesluts helt av samma anledning som Delsing nämner. Således vet vi 
mycket lite om ledföljdsutvecklingen i kontexter med predikativ och prepo-
sitionsfraser i äldre svenska. 

Mot bakgrund av detta har jag valt att excerpera och kvantifiera kontexter 
där verbkomplementet utgörs av ett predikativ och/eller av en prepositions-
fras. Däremot förs de inte till undersökningarna av OV- och VO-ledföljd, 
utan analyseras separat. Predikativ inkluderar både subjektiv och objektiv 
predikativ, och kan bestå av en nominalfras, en adjektivfras eller en parti-
cipfras. Däremot inkluderas inte predikativ som består av en prepositions-
fras. Dessa ingår istället i kategorin (bundna) prepositionsfraser. 

På grund av svårigheten att skilja bundna prepositionsfraser från fria har 
jag inledningsvis inte utgått från en sådan distinktion. Istället har jag inklu-
derat samtliga prepositionsfraser som är bestämningar i verbfrasen. Efter den 
grundläggande excerperingen har jag dock försökt att skilja bundna preposi-
tionsfraser från fria, och till detta återkommer jag i avsnitt 5.2.2. 

5.1.5 Excerperingsmetod och beräkningsprinciper 
De två huvudundersökningarna är inte genomförda med samma excerpe-
ringsteknik, och inte heller har lika stora delar av materialet excerperats. 
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Undersökningen av Fin-kontexter är manuellt genomförd, och avser ett urval 
av relevanta belägg som finns i undersökningskorpusens texter. Texterna har 
till en början delats upp i tio ungefär lika stora delar, och i bilaga 2 redovisas 
denna uppdelning i detalj för samtliga texter. Därefter har jag excerperat de 
tio första satserna i varje del som uppfyller excerperingsprinciperna för en 
eller flera av de olika delundersökningarna. Om en del har innehållit färre än 
tio belägg har jag excerperat ytterligare ett från den första delen, ett från den 
andra delen osv., tills det totala antalet 100 satser uppnåtts. 

Äldre fornsvenska I och II representeras av färre texter än övriga perioder 
(se avsnitt 4.3). För dessa texter har de 15 första relevanta beläggen excerpe-
rats ur varje del, och totalt ingår därmed 150 belägg från dessa texter. I lag-
texternas uppdelning finns även vissa avvikelser, då jag valt att följa den 
redan existerande uppdelningen i balkar. Här varierar således antalet delar, 
men det totala antalet belägg uppgår ändå till 150. 

Undersökningen av VAux–AuxV och undersökningen av olika OV-typer 
innehåller för Fin-kontexter bara bisatser (se avsnitt 5.1.2). Om de 100 eller 
150 beläggen från en text består av färre än 50 bisatser har jag genomfört en 
kompletterande excerpering, så att varje text bidrar med åtminstone 50 be-
lägg på ledföljderna Main-Fin och Fin-Main. I den mån det varit möjligt 
har ytterligare en bisats då tagits från den första delen, därefter en från andra 
delen osv, tills antalet 50 uppnåtts. 

Undersökningen av Aux-kontexter avser alla textpartier som ingår i själva 
undersökningskorpusen. Excerperingen har till stor del genomförts maski-
nellt, genom sökning på olika former av infinita hjälpverb i konkordanspro-
gram. En del av texterna saknas dock i elektronisk from (se avsnitt 4.2.2 och 
bilaga 1), och dessa har excerperats manuellt. Äldre svenska saknar en en-
hetlig ortografi, och en rad olika stavningsvarianter av samma verbform kan 
existera parallellt i en text.46 Med hjälp av konkordansprogrammets ordlistor 
har jag försökt säkerställa att så många stavningsvarianter som möjligt fång-
ats upp. Det är givetvis möjligt att en ovanligare stavningsvariant någon 
gång förbisetts, men tekniken bör inte påverka resultatet i stort. De forn-
svenska texter som skrivits före år 1450 har också kontrollerats i samband 
med undersökningen av bisatsledföljd som presenteras i kapitel 7, och det 
har i detta sammanhang konstaterats att mycket få belägg förbisetts med 
excerperingsmetoden. 

De belägg som erhållits på dessa sätt har sedan förts till en eller flera av 
delundersökningarna. Hur många delundersökningar ett belägg förs till är 
avhängigt vilka led det innehåller. Exemplet i (27a) nedan är bara relevant i 
undersökningen av Fin-Main och Main-Fin, då verbkomplement saknas i 
bisatsen. Exemplet i (27b) ingår i samma delundersökning, men innehåller 

                               
46 Ett exempel på detta är att jag belagt följande stavningsvarianter av formen kunnat i Nils 
Gyllenstiernas Brev: khunadt (13 träffar), khunedt (12) kunnet (4), kunnidt (3), kunadt (2), 
kunnit (2), khunad (1), khunnadt (1) och khunnaedt (1). 
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utöver det information om predikativens och prepositionsfrasernas placering 
i förhållande till verben. Exemplet i (27c) ingår i tre delundersökningar inom 
ramen för Aux-kontexter. För det första är det ett belägg på Main-Aux i 
undersökningen av VAux–AuxV. För det andra är det ett belägg på OV-
ledföljd i undersökningen av OV–VO. Till sist är det ett belägg på 
Obj-Main-Aux i undersökningen av olika OV-typer. 

(27) a. alla þa skipti sum man will haua (ÖgL BB I 1)          Fin-Main  
    b. at iach skulde warda løst aff en man (N&V 118)  
                                             Fin-Main-Pred-PP 
    c. Didrik sagde thz betala wilia (Di 98)              Obj-Main-Aux 

En sats eller infinitivfras kan dessutom innehålla fler belägg inom ramen för 
en delundersökning. I kontexter med bitransitivt verb finns exempelvis två 
potentiella belägg för OV- och/eller VO-ledföljd. Exemplet i (28a) nedan ger 
alltså två belägg för VO-ledföljd, (28b) två belägg för OV-ledföljd och (28c) 
ett belägg för OV och ett för VO. Samma princip gäller i delundersökningen 
av olika OV-typer; exemplet i (28b) innehåller ett belägg för Obj-Aux-Main 
och ett för Aux-Obj-Main.47 

(28) a. will och gifua honom kåppar i betallningh (STb 3 84)              
                                             Fin-Main-Obj-Obj 
    b. ok Stiernhielm altså o-rätt honom welat hänne beröfwa  
      (Columbus 17)                            Obj-Aux-Obj-Main 
    c. Vil faþer ok moþer henne forlata sak sina (MEL GB III)  
                                         Fin-Obj-Main-Obj 

                               
47 Någon generell princip om ett uteslutande av lexikaliserade fraser och dylikt finns inte för 
avhandlingens undersökningar. I vissa texter har emellertid ett fåtal mycket specifika yttran-
den varit så vanliga, och så tydligt avvikit från övrigt språkbruk, att de varit närmast nödvän-
diga att utesluta. I tänkeböckerna, framförallt i dem från Stockholm, förekommer väldigt ofta 
en infinitivfras som består av ett infinit hjälpverb hava och något av huvudverben uppbära, 
anamma och undfånga; se (i) nedan. Det är mycket tydligt att huvudverbet placeras före 
hjälpverbet i en mängd av fallen, vilket tydligt avviker från övriga satser och infinitivfraser. 
Dessa infinitivfraser har helt uteslutits i undersökningarna. 
 
(i)  Huilke peningar och kåpa fór:ne Madz Olson bekende siig vpburith haffue (STb 2 10) 
 
I Nils Gyllenstiernas brev har jag identifierat en nominalfras och två prepositionsfraser som är 
mycket vanliga och närmast undantagslöst står före sitt huvudverb; varianter av er nådes 
kungliga majestät, i underdånighet och på denna tid. Se (ii) nedan, där alla tre fraser ingår i 
satsen. Dessa fraser har inte räknats med i undersökningarna av objektens respektive preposi-
tionsfrasernas placering i förhållande till verb. 
 
(ii)  Thette haffuer Jagh Aller Nådigeste Herre, och Konung Eder Nådes Kong:e Ma:tt på 
   thenne tijd vdi all vnderdånigheet weledt thilschriffue (Gyllenstierna 227) 



 100 

Att OVO-ledföljd som i (28c) ovan är en fullt möjlig ledföljd i äldre svenska 
är relevant för vår förståelse av verbfrasens struktur. Till utvecklingen av 
OV och VO i kontexter med bitransitivt verb återkommer jag i kapitel 8. 

5.2 Oberoende variabler 
I föregående avsnitt ställde jag upp undersökningarnas grundläggande ex-
cerperingsprinciper. Excerperingsprinciperna används för att skapa under-
sökningarnas primärdata. I förlängningen ger principerna information om 
vilka ledföljdstyper som förekommer under olika perioder av svenskans 
historia och hur frekvent en ledföljd är i förhållande till en annan inom en 
period. Genom att relatera resultatet för de olika perioderna till varandra 
skapas även en bild av den diakrona utvecklingen. I statistiska termer är 
ledföljdsalternativ som OV–VO och VAux–AuxV de empiriska undersök-
ningarnas beroende variabler. 

Resultat säger emellertid inget om vad som påverkar utvecklingen av led-
följder. Att frilägga olika faktorer som styr variations- och förändringspro-
cessen är en del av avhandlingens övergripande syfte, och i detta avsnitt 
motiverar och operationaliserar jag de oberoende variabler som ingår i ana-
lysen. I tur och ordning preciseras nedan vad jag avser med variablerna DP-
typ, PP-typ, syntaktisk nivå, pied-piping, verbkomplextyp och subjektstyp 
och vilka värden dessa variabler kan anta. 

5.2.1 DP-typ 
I avsnitt 3.4.1 introducerade jag Delsings (1999) uppdelning av objekt i två 
DP-typer. Mot bakgrund av den roll DP-typerna spelat i tidigare forskning 
framstår variabeln som given i undersökningen. Min operationalisering in-
begriper fyra olika variabelvärden. Kategorin typ 1 är identisk med Delsings 
och innehåller egennamn, substantiv i bestämd form, nakna substantiv som 
inte styrs av funktionsverb samt substantiv som föregås av genitivattribut, 
obestämd artikel eller räkneord; se (29a–b) nedan med exempel på fraser 
med genitivattribut respektive substantiv i bestämd form. Kategorin typ 2 
innehåller fraser med demonstrativt pronomen, fraser med possessivt pro-
nomen, fraser med indefinit pronomen och nakna substantiv vid funktions-
verb; se (29c–d) med exempel på possessivt respektive indefinit pronomen. 

(29) a. at han sculde bära gudz likama (JärT 16)                  Typ 1 
    b. hwru qwinnan matte swika mannen (SVM 137)             Typ 1 
    c. Sedan han deras swar hade hördt (Runius 46)              Typ 2 
    d. wi måste alla hafwa något at blåsa uppå (Gyllenborg 57)      Typ 2 



 101

Delsing (1999) inkluderar även personliga pronomen i kategorin typ 2. Dessa 
har jag emellertid brutit ut och kvantifierat som en egen kategori pronomen 
(se (30a)). Personliga pronomen är en frekvent och speciell objektstyp som 
ofta förekommer i OV-ledföljd och med fördel kan studeras separat, vilket 
även Delsing (1999:190) påpekar. Slutligen urskiljer jag, precis som 
Delsing, koordinerade objekt (se (30b)). Koordinerade objekt är problema-
tiska att kategorisera som antingen typ 1 eller typ 2, eftersom typ 1- och typ 
2-objekt kan koordineras med varandra. 

(30) a. oansedt Luca Wastesonn dem olagligen sålldt hafwer (STb 3 135) 
                                                    Pronomen 
    b. ok thy hawär Gudh hanom giwit skäl ok samwit (KS 2) 
                                                  Koordinerad 

För en exakt beskrivning av de olika objektstyperna och deras underkatego-
rier hänvisar jag till Delsing 1999:166–170, vars principer jag helt och hållet 
följt. Några av de mer idiosynkratiska principerna bör dock nämnas även 
här. Koordinerade objekt inkluderar alla nominalfraser som innehåller en 
konjunktion, och inte bara nominalfraser där två huvudord är koordinerade. 
Personliga pronomen innehåller även reflexiva objektliknande led. Bestämd 
artikel syftar endast på suffigerade sådana, medan möjliga fall av äldre 
svenska motsvarigheter till den/det/de som framförställd artikel analyseras 
som demonstrativa pronomen. 

Vidare använder Delsing (1999) beteckningen indefinit pronomen för alla 
element som kan ge upphov till komparationsfras eller -sats. Exempelvis 
räknas adjektiv i komparativ eller superlativ som indefinita pronomen. 
Nakna substantiv vid funktionsverb syftar på en kombination av verb och 
objekt som semantiskt skulle kunna uttryckas med ett verb; exempel är ge 
hjälp ’hjälpa’ och få seger ’segra’. Delsing (1999:177) operationaliserar 
kategorin på så sätt att han urskiljer 9 verb och 26 substantiv som han antar 
kan förekomma i funktionsverbskonstruktioner. Om något av verben och 
substantiven kombineras räknas det som en funktionsverbskonstruktion. 

5.2.2 PP-typ 
I likhet med objekten delas led i form av prepositionsfraser upp i olika typer, 
med variabelnamnet PP-typ. I avsnitt 5.1.4 framhölls att en uppdelning bör 
göras mellan bundna och fria prepositionsfraser, och variabeln operational-
iseras binärt med de två värdena bunden och fri. Att urskilja typiska fall för 
kategorierna är inte svårt. I (31a) nedan visas en bunden objektliknande PP, 
som tydligt ingår i verbets valens. I (31b) visas ytterligare en bunden PP som 
fungerar som riktningsadverbial; det är tydligt knutet till rörelseverbet fara 
och är mer eller mindre syntaktiskt obligatoriskt. I (31c) återfinns en fri PP 
som fungerar som tidsadverbial. Frasen är i hög grad syntaktiskt optionell 
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och på intet sätt bunden till verbet sälja, utan specificerar bara när verbhand-
lingen har ägt rum. 

(31) a. vilt þu þo tro a ihesum christum (LegBu 15)              Bunden 
    b. ther som han sculde til kyrkio fara (JärT 40)              Bunden 
    c. hulkom han hafdhe om odhinsdaghin förra salt han for thrätighi  
      päninga (Bo 177)                                       Fri 

Problemet med variabeln är att bunden och fri inte utgör några diskreta kate-
gorier. Att gränsen är oskarp innebär att det i mina empiriska undersökningar 
finns en mängd belägg som hamnar någonstans mellan variabelns ytterpunk-
ter. Således blir det delvis godtyckligt var gränsen ska dras. Till detta komm-
er också att de test som kan användas för att identifiera kategorierna (se SAG 
III:413–416) är introspektiva till sin karaktär, och alltså bara med stor försik-
tighet kan appliceras på ett historiskt material. 

Trots uppenbara problem med kategorierna är samtliga prepositionsfraser 
i mina undersökningar kategoriserade som antingen bundna eller fria. I kate-
goriseringen har jag så långt det varit möjligt följt den utförliga beskrivning-
en av adverbial som finns i SAG III:407–553. En riktlinje har varit att ad-
verbial kategoriseras som fria om jag inte tyckt mig kunna identifiera dem 
som bundna, och fri blir alltså att betrakta som det omärkta värdet. Det ska 
alltså vara mer sannolikt att en PP som möjligen borde ha setts som bunden 
ingår i kategorin fri än tvärtom. Det kvantitativa resultatet ska inte och kan 
inte tolkas som en exakt bild av hur bundna och fria prepositionsfraser place-
ras i förhållande till ett huvudverb, utan enbart som ett försök att frilägga 
övergripande tendenser i den diakrona utvecklingen. 

5.2.3 Syntaktisk nivå 
Samtliga satser och infinitivfraser som ingår i de två huvudundersökningarna 
har kategoriserats efter syntaktisk nivå. Syntaktisk nivå tar fasta på om ett 
belägg återfinns i en huvudsats, i en bisats eller i en infinitivfras. Exempel på 
de tre kategorierna visas i (32a–c) nedan. 

(32) a. Jngen wille wika for the andra (HT 53)                 Huvudsats 
    b. om han aff samma sting dö skulde (JT 2 132)                  Bisats 
    c. vtan thz huxa han giärna wilia höra (KS 73)            Infinitivfras 

I kategorin infinitivfras ingår både nexusinfinitiver och kontrollinfinitiver, 
och jag har inte försökt skilja de två typerna från varandra. Kategorin finns 
bara representerad i en av de två huvudundersökningarna, då infinitivfraser 
enbart har excerperats ur Aux-kontexter. 

Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser är mer svårdefinierad än skill-
naden mellan satser och infinitivfraser. Som utgångspunkt har jag följt Hå-
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kanssons (2011:112) krav på att bisatser ska ha en synlig bisatsinledare (men 
i likhet med Håkansson tillåtit att relativa och interrogativa bisatser saknar 
som). Principen gör att vissa satser som kan eller måste uppvisa huvudsats-
ledföljd kategoriseras som huvudsatser, trots att de har en funktion i en över-
ordnad sats. Framförallt gäller det frågeformade konditionala bisatser och 
narrativa bisatser, inklusive anförda meningar, som saknar subjunktionen att. 

Ledföljden i en enskild sats kan dock medföra att kravet på inledare inte 
behöver tillämpas. Om ett finit verb står som tredje eller senare primära sats-
led kommer den ovillkorligen att kategoriseras som en bisats, även om den 
saknar inledare och inte är hierarkiskt underordnad. Detta kan exempelvis 
gälla huvudsatsers andrakonjunkter (se (33a)), då dessa tillåter bisatsledföljd 
ända in på 1700-talet (se vidare Magnusson 2007). En sats med bisatsinle-
dare kan också kategoriseras som en huvudsats, under förutsättning att den 
uppvisar den karaktäristiska V2-ledföljden med det finita verbet som andra 
satsled och subjektet som tredje eller senare (se (33b)). Dessa val grundar sig 
i att det egentligen inte är under- och överordning som är intressant i samm-
anhanget, utan skillnaden mellan satser som har det finita verbet i C° och 
satser som har det finita verbet i V° eller I°. Jag använder alltså för enkelhet-
ens skull benämningarna huvudsats och bisats på ett sätt som delvis avviker 
från den gängse förståelsen av begreppen, utifrån bevekelsegrunden att sats-
ers ledföljd (form) tydligt associeras till syntaktisk nivå (funktion). 

(33) a. ty fienden medh sin hela macht var icke fyra eller 5 mil ther ifrån och  
      lätteligen alltt thetta rytterij hade kunnedh ruinera på denna ort  
       (Gyllenhielm 346)                      
    b. oc war thän trägardhen swa lusteliken at ythermeer wällustoghet 
      kwnne man ey finna i blandh cedros oc cypressos (…) (LinLeg 279) 

Motivet bakom att ta hänsyn till syntaktisk nivå är framförallt att kunna fast-
ställa om OV-ledföljd rent kvantitativt är vanligare i bisatser än i huvudsat-
ser eller inte. Det är känt att det finns fler OV-typer i bisatser än i huvudsat-
ser, men inte om andelen OV är högre i bisatser under hela eller delar av 
svenskans historia (jfr Delsing 1999:206; Petzell 2011:176–177). 

5.2.4 Pied-piping 
I avsnitt 3.4.2 refererades Petzells (2011) arbete om utvecklingen av och 
strukturen bakom olika OV-typer i äldre svenska. I referatet poängterades 
dock inte att Petzells analys av ledföljden Obj-Main-Fin innehåller ett anta-
gande med betydande konsekvenser för vår uppfattning av kategorin VAux. 
Petzells analys av Obj-Main-Fin upprepas i (34) nedan. 

(34) [VPf [VPi Obji Main ti ]VPi Fin tVPi]                       
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Som synes genereras Obj-Main-Fin genom att hela den infinita VP:n flyttar 
till [Spec, VPf]. Obj och Main flyttar alltså inte separat utan tillsammans 
som delar av en större fras. Petzell föreslår vidare att flyttning av VPi inte 
sker villkorslöst, utan att strukturen bara får genereras om det finns ett verb-
fraselement som först flyttar till [Spec, VPi], och sedan drar med sig hela 
VPi till [Spec, VPf]. I (34) ovan är det objektet som möjliggör att Main flyt-
tar, men också andra fraser som har sin basposition till höger om huvudverb-
et kan komma i fråga, exempelvis innehållsadverbial.48 Petzell talar om detta 
som ett exempel på pied-piping, vilket inom generativ grammatik är en be-
teckning för att ett satsled drar med sig en annan fras när det flyttar.49 

Petzells analys ger en tydlig prediktion om när VAux ska vara en möjlig 
ledföljd och när den inte ska vara det. Om VAux har genererats ska det finn-
as en fras till vänster om huvudverbet som vid något steg i derivationen har 
dragit med sig det infinita huvudverbet till hjälpverbets specificerare. I Pet-
zells äldre svenska material finns enbart två exempel på Main-Fin som sak-
nar en frasbestämning till vänster om huvudverbet, när exempel som kan 
analyseras som stylistic fronting har sorterats bort. Petzell (2011:165) före-
slår att de två exemplen är ett slags hyperkorrektioner för att få det finita 
verbet sist i satsen och faktiskt strider mot en äldre svensk mental gramma-
tik, men betonar att resonemanget är spekulativt. 

Att pied-piping bör inkluderas bland de oberoende variablerna är en 
självklarhet, mot bakgrund av Petzells observationer och analys. Variabeln 
skiljer mellan kontexter där pied-piping är möjlig och där den inte är det, 
förkortat pp respektive icke-pp (genomgående kursiverade och i gemener). 
En sats eller infinitivfras tilldelas värdet pp om det finns en fras till vänster 
om huvudverbet som har möjlighet att framkalla pied-piping. Motsatsen 
infaller när det inte finns någon sådan fras till vänster om huvudverbet, efter-
som den grundläggande förutsättningen för pied-piping då inte är uppfylld. 
Belägg med värdet icke-pp kommer i två skepnader. Dels har vi exempel 
som helt saknar en fras som kan framkalla pied-piping (se (35a)), dels exem-
pel där sådana fraser står till höger om huvudverbet (35b).  

(35) a. sua at huart ben ma brista (LegBu 197)                 icke-pp 
    b. att Niels Dacka hade giffuit sig thill skogen (Brahe 33)     icke-pp  

                               
48 Som poängterades i avsnitt 3.4.2 är Petzells analys av OV-ledföljder LCA-kompatibel. 
Formuleringen ’basposition till höger om huvudverbet’ betyder alltså ’basposition till höger 
om huvudverbet i en LCA-kompatibel satsmodell’.  
49 Beteckningen pied-piping är knappast genomskinlig. Petzell (2011:159, fotnot) säger föl-
jande: ”Denna beteckning (…) anspelar på sagan om råttfångaren i Hameln: sagans råttfång-
are (eng. pied piper) svarar mot det flyttade ledet och råttorna han lockar med sig mot den fras 
som det flyttade ledet drar med sig”. Ett exempel på pied-piping i modern svenska är att ett 
frågeord kan dra med sig en preposition till satsens fundament; jfr (i–ii) nedan. 

(i)  På vilken gud tror du? 
(ii)  Vilken gud tror du på? 
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Belägg med värdet pp kommer i många olika skepnader. Det enda egentliga 
kravet är att ett satsled som enligt LCA har sin basposition till höger om 
huvudverbet uppträder till vänster om detta (jfr Petzell 2011:164–166). I 
exemplen i (36) markeras ett sådant led med understrykning. Det typiska 
fallet har vi då ett satsinternt led uppträder direkt till vänster om huvudverbet 
(se (36a)), men också exempel med led som uppträder satsinitialt (36b–c) 
eller realiseras i en överordnad struktur (36d–e) kategoriseras som pp (vilket 
alltså inte förutsätter att pied-piping verkligen ägt rum, jfr (36c–e) nedan).  

(36) a. effter henne, som thet giordt hadhe (GVB 120)               pp 
    b. hulka hon wpbera scall wppa thre tidher wm aarit (KT 55)      pp  
    c. tha skulde i haffua hafft thesse two (Di 54)                   pp 
    d. oc förin mik thz som hon hawir nu reet (Bo 51)               pp 
    e. hwat vilt thu at vi skolom redha thik til mat (Bo 51)            pp 

Störst operationaliseringsproblem innebär typen i (36b). Grundantagandet är 
att bisatsinledare som är fraser har en funktion också inuti i bisatsen, vilket 
inkluderar frågeord och en rad adverbial. Subjunktioner är huvuden som 
basgenereras i C° och ska alltså inte kunna framkalla flyttning. Det är emell-
ertid inte helt lätt att göra en rimlig uppdelning mellan subjunktioner och 
inledare som är fraser med en funktion inuti bisatsen. I modern svenska finns 
exempelvis inledare som innan och medan, vilka räknas som subjunktioner 
men även har en temporal funktion inuti bisatsen. 

För att komma runt detta problem har jag valt att urskilja ett fåtal relativt 
frekvent förekommande kontexter där en subjunktion under inga omständig-
heter kan antas framkalla ledföljden VAux. Kontexterna är bisatser där inle-
daren består av de basala subjunktionerna att (inklusive varianten thet och 
flerordssubjunktioner med att), som eller om (inklusive varianten æn om det 
är konditionalt). På så sätt innehåller kategorin icke-pp exempel där flytt-
ningen med rimlig säkerhet inte ska inträffa. Belägg med värdet pp består i 
allt väsentligt av exempel där flyttningen ska kunna inträffa. 

5.2.5 Verbkomplextyp 
Ordningen av hjälpverb och huvudverb i moderna västgermanska varieteter 
påverkas av vilka verbtyper som ingår i verbkomplexet. I en varietet som 
afrikaans är AuxV den enda möjligheten om huvudverbet är en infinitiv och 
VAux den enda möjligheten om huvudverbet är ett particip (se vidare 
Wurmbrand 2004). Det har aldrig undersökts hur äldre svenska förhåller sig 
till de västgermanska språken i detta avseende, och detta är motivet bakom 
att urskilja den oberoende variabeln verbkomplextyp. 

I Fin-kontexter operationaliseras två slags verbkomplex. Det ena utmärks 
av att huvudverbet har formen av ett particip. Majoriteten av particip styrs av 
hjälpverbet hava (se (37a)), men kategorin innehåller även de fall där hjälp-
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verbet gita styr en sådan form. Det andra verbkomplexet har huvudverbet i 
infinitiv (37b) och styrs av samtliga finita hjälpverb utom hava och gita. 

(37) a. swerdit som faderen gømt hade (Di 43)                    Particip 
    b. vm j vilin ey höra mz öromen (Bir 41)                  Infinitiv 

I Aux-kontexter urskiljs fyra typer av verbkomplex, då även infinita hjälp-
verb förekommer som både particip och infinitiv. Om det infinita hjälpverbet 
är hava eller gita består verbkomplexet av en infinitiv och ett particip (se 
(38a)), medan övriga infinita hjälpverb vanligen ger ett verbkomplex med 
två infinitiver (38b). Men det infinita hjälpverbet kan också bestå av ett part-
icip, om det finita hjälpverbet (eller ett överordnat infinit hjälpverb) är hava 
eller gita. I så fall är det vanliga att huvudverbet återfinns i infinitiv (se 
(38c)). Som visas i (38d) förekommer emellertid även fall av vad vi idag 
kallar dubbelsupinum, där även huvudverbet har participform (se härom t.ex. 
Wiklund 2005). 

(38) a. De neka sigh hafua skällt hono[m] (STb 3 78)             Inf–Part 
    b. huilkit hon otwäkelika loffuadhe sik göra skola (LinLeg 437)  
                                                         Inf–Inf 
    c. thenn förtäringh iagh her haffuer göra måst (Gyllenstierna 187) 
                                                      Part–Inf 
    d. om the hade thz kwnned giordt (HT 186)              Part–Part 

Notera att beteckningarna ovan inte avser linjär ordning, utan att den första 
delen avser hjälpverbet och den andra delen huvudverbet. Exemplet i (38c) 
tillhör kategorin Part–Inf, trots att infinitiven här föregår participet.  

5.2.6 Subjektstyp 
Ett centralt tema i tidigare forskning om fornsvensk bisatsledföljd är frågan 
om pronominell SF. Som påpekades i avsnitt 3.5 är Neg-Fin under forn-
svensk tid en betydligt vanligare bisatsledföljd om subjektet är pronominellt, 
vilket har tolkats som att negationen genomgått SF. Jag påpekade dock att 
det är ofullständigt utrett om tendensen kan observeras för andra led än ne-
gationer, vilket är att förvänta om pronominell SF är en existerande struktur. 
Mot bakgrund av att detta har jag kategoriserat belägg på Main-Fin och 
Fin-Main efter den oberoende variabeln subjektstyp. 

Variabeln subjektstyp kan anta tre olika värden. Bisatser kan ha ett pro-
nominellt subjekt (se (39a)) eller ett icke-pronominellt subjekt (39b), men de 
kan också sakna ett bisatsinternt subjekt (39c). Som pronominella subjekt 
räknas enbart personliga/anaforiska pronomen och det generiska man. Öv-
riga pronomentyper, exempelvis indefinita och demonstrativa, räknas som 
icke-pronominella även om de saknar ett efterföljande substantiv. 
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(39) a. thz han wille han gerna haffwa (SVM 163)            Pronominell 
    b. at landet ej må stå tomt (Högström 23)          Icke-Pronominell 
    c. Riddarene som hawa korsfäst han (Bo 201)             Subjektslös 

Det är viktigt att påpeka att belägg på Main-Fin som tilldelats värdet pro-
nominell inte med nödvändighet kan analyseras som pronominell SF. I kate-
gorin ingår även bisatser där fler än ett primärt satsled återfinns mellan ett 
pronominellt subjekt och ett finit verb, trots att en restriktion för strukturen 
är att bara ett led kan genomgå SF. Bisatser med värdet subjektslös ska ald-
rig kunna analyseras som exempel på SF, trots att den övergripande syntak-
tiska kontexten är SF-kompatibel; subjektslösa bisatser med ett led mellan 
subjunktion och finit verb har inte excerperats (se avsnitt 5.1.2). Variabeln 
subjektstyp kan alltså bara på ett indirekt sätt säga något om pronominell SF. 

5.3 Förväntningar inför de empiriska undersökningarna 
Jag har i det föregående introducerat de principer efter vilka de empiriska 
undersökningarna har utförts och närmare redogjort för de klassificeringar 
som ligger till grund för analysen. För de olika undersökningarna och variab-
lerna finns det både aspekter där vi har tydliga förväntningar på resultatets 
utfall och aspekter där sådana förväntningar saknas, givet tidigare forskning. 
Innan jag går vidare med att presentera undersökningar och analyser ska jag 
kort klargöra i vilka avseenden det finns tydliga hypoteser och i vilka avse-
enden undersökningarna berör empiri och frågeställningar som hittills varit 
outforskade. 

Först ska nämnas att den övergripande studien av OV–VO tydligt förhåll-
er sig till de resultat som tidigare forskning har utvunnit (se Delsing 1999; 
Petzell 2011). I allmänhet väntar vi oss givetvis att OV sjunker i frekvens 
över tid. Mer specifikt bör också 1300-talet och 1700-talet innehålla viktiga 
brytpunkter. Delsings studie indikerar en drastisk frekvensminskning i se-
nare delar av äldre fornsvenska, medan Petzells studie tyder på att OV blivit 
tämligen ovanligt en bit in på 1700-talet (se också Platzack 1983). Utveck-
lingen av variablerna PP-V–V-PP och PredV–VPred har inte kartlagts av 
tidigare forskning, men som utgångspunkt kan vi räkna med att de bör upp-
visa vissa likheter med varandra och med OV–VO. Däremot är det sannolikt 
att PP-V inte har sjunkit lika kraftigt som OV när vi når 1700-talet, eftersom 
PP-adverbial inkluderas i undersökningen. PP-adverbial fortsätter att före-
komma preverbalt i modern svenska. 

Utvecklingen av olika OV-typer är kartlagd av Petzell (2011), och i enlig-
het med hans undersökning ska Fin-Obj-Main ersättas av Obj-Main-Fin 
och Obj-Fin-Main under äldre nysvensk tid. Däremot känner vi inte alls till 
hur OV-typer i Fin-kontexter förhåller sig till OV-typer i Aux-kontexter. 
Två tänkbara scenarion kan emellertid framhållas. Det är för det första möj-
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ligt att utvecklingen i Aux-kontexter motsvarar den i Fin-kontexter, och att 
Aux-Obj-Main är den dominerande OV-typen i fornsvenska. En sådan ut-
veckling antas på teoretiska grunder i Petzell 2011, åtminstone implicit. Det 
är för det andra möjligt att Obj-Aux-Main och/eller Obj-Main-Aux är van-
liga OV-typer redan under fornsvensk tid, och att det enbart är i Fin-kon-
texter det äger rum en förskjutning mellan olika OV-typer. Ett sådant scena-
rio vore ett tydligt problem för Petzells (2011) analys, av anledningar som 
utvecklades i avsnitt 3.4.2 och 3.6. 

Vad beträffar variabeln VAux–AuxV har tidigare forskning framhållit att 
VAux ökar i frekvens i slutet av yngre fornsvenska och är som vanligast 
under äldre nysvensk tid (se t.ex. Falk 1993:158–164; Delsing 1999:157, 
214; Petzell 2011). Jag vill dock framhäva att det egentligen inte existerar 
tidigare studier som uttömmande behandlar ordningen av hjälpverb och hu-
vudverb i svenskans historia. Vanligen har VAux behandlats som en bisats-
specifik ledföljd som beror på slutställning av det finit verbet, vilket fått till 
följd att situationen i Aux-kontexter inte alls är utredd. I vissa avseenden är 
min studie alltså den första i sitt slag. 

Bland de oberoende variablerna finns både sådana som är tydligt för-
knippad med en viss hypotes, och sådana där ett möjligt utfall framstår som 
mer öppet. För variabeln DP-typ är hypotesen att OV med DP-typ 1 ska 
sjunka drastiskt i frekvens under 1300-talet, i linje med Delsings (1999) data. 
För variabeln pied-piping vore det förväntat, givet Petzells (2011) observa-
tioner, om VAux närmast uteslutande påträffas med ett visst led till vänster 
om V. Ett möjligt scenario för variabeln subjektstyp vore att Main-Fin gynn-
as om bisatsens subjekt är pronominellt, eftersom ledföljden då kunde vara 
ett exempel på SF. Om så visar sig vara fallet vore det dock ett nytt empi-
riskt resultat, eftersom frågan inte utretts av tidigare forskning på detta sätt. 

Bakom variabeln verbkomplextyp finns en tanke om att verb i parti-
cipform kunde gynna VAux. En sådan situation påträffas inte sällan i de 
västgermanska OV-språken (se t.ex. Wurmbrand 2004). Samtidigt är det en 
variabel med förhållandevis oklara förväntningar, då saken aldrig utretts för 
äldre svenska. För variabeln PP-typ väntar vi oss antagligen att fria preposi-
tionsfraser ska gynna PP-V i slutet av undersökning, eftersom denna struktur 
lever kvar i modern svenska. Däremot ser jag det som en helt öppen fråga 
om och i så fall på vilket sätt variabeln är betydelsefull under fornsvensk och 
i början av äldre nysvensk tid. 

För variabeln syntaktisk nivå är den centrala frågeställningen om andelen 
OV, VAux och/eller PP-V är högre i bisatser än i huvudsatser, i analogi med 
att antalet ledföljdstyper är fler i bisatser än i huvudsatser. Vad ett jakande 
svar på frågan skulle innebära är emellertid inte självklart, och i så mån är 
det att betrakta som en utforskande snarare än en tydligt hypotesdriven del 
av studien. Samtidigt är det tämligen givet att frågan måste utredas; förhåll-
andet mellan syntaktisk nivå och placeringen av huvuden och komplement 
löper som en röd tråd genom hela avhandlingen. 
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6 OV-ledföljd i svenskans historia 

I detta kapitel presenterar jag resultatet från de två första av avhandlingens 
empiriska undersökningar. På olika sätt analyseras ledföljdsvariationen för 
hjälpverb, huvudverb, objekt, prepositionsfrasformade led och predikativ. 
Kapitlet är uppdelat i fem övergripande avsnitt. I avsnitt 6.1 redogör jag för 
den diakrona utvecklingen av olika ledföljdstyper i svenskans historia. I 
avsnitt 6.2 analyseras den intertextuella variationen utifrån tre ledföljdsvari-
abler: OV–VO, VAux–AuxV och PP-V–V-PP. I avsnitt 6.3 presenteras den 
variationsanalys som mäter de oberoende variablernas inverkan på valet 
mellan olika ledföljdsmönster. I avsnitt 6.4 fördjupar jag diskussionen om 
hur den oberoende variabeln DP-typ inverkar på växlingen mellan OV och 
VO. Slutligen ges en sammanfattande syntes i avsnitt 6.5. 

6.1 Ledföljdsutveckling i svenskans historia 
I nedanstående redogörelse över ledföljdsmönster i äldre svenska beskriver 
jag i tur och ordning variationen för OV–VO, PP-V–V-PP, PredV–VPred, 
VAux–AuxV, olika OV-typer, olika PP-V-typer och olika PredV-typer. Re-
sultatet redovisas utifrån de sju undersökningsperioder som jag identifierade 
i avsnitt 4.3; primärdata för enskilda texter återfinns i bilaga 3. Innan jag 
angriper dessa frågor ska jag dock kommentera språkbruket i en specifik 
text. 

6.1.1 Inledande anmärkning 
De undersökningar som presenteras i detta kapitel utgår inte från någon pre-
miss om att texter från samma tidsperiod ska uppvisa liknande resultat, trots 
att en diakron utveckling studeras. I vilken mån tidsmässigt närliggande 
texter uppvisar ett likartat språkbruk är en empirisk fråga som behandlas i 
undersökningen av intertextuell variation (se avsnitt 6.2). Trots detta förbe-
håll har jag för en specifik text valt att vidta åtgärder före resultatpresenta-
tionen. Det rör sig om den yngre fornsvenska texten Kalmar stads tänkebok, 
förkortad KT. 

KT avviker på flera sätt från övriga texter under motsvarande tidsperiod, 
vilket delvis framgår i analysen av intertextuell variation i avsnitt 6.2. I detta 
avseende är den inte unik, men den påverkar sin periods resultat i betydligt 
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högre grad än andra texter i undersökningskorpusen. I förhållande till övriga 
texter från Yngre fornsvenska I avviker KT framförallt på två sätt. För det 
första har texten en betydligt högre andel Main-Fin, och ett sådant exempel 
visas i (1a) nedan.50 För det andra uppvisar KT betydligt fler belägg på OV-
ledföljd med DP-typ 1 än periodens övriga texter, trots att den totala andelen 
OV stämmer ganska väl överens med andra texter från perioden. Ett sådant 
exempel visas i (1b). 

(1)   a. alt thæt som han theem loffadh haffdhe (…) (KT 50)  
    b. at the wilia stenhusit (…) wpbyggia (KT 55) 

KT skulle uppenbarligen dölja det mönster som annars finns i Yngre forn-
svenska I om den hade inkluderats i resultatredovisningen, trots att den bara 
är en av periodens sju texter. Main-Fin och OV med DP-typ 1 är högst 
ovanliga eller icke belagda i periodens andra texter. Ur övriga texter har jag 
sammanlagt excerperat 5 belägg på Main-Fin, medan KT innehåller 17 ex-
empel. Att en så tydlig skillnad föreligger påverkar alla undersökningar där 
placeringen av Fin och Main är relevant att ta hänsyn till; förutom VAux–
AuxV även utvecklingen av olika OV-typer och PP-typer. Fördelningen av 
OV med DP-typ 1 är i jämförelse med andra texter något mindre ojämn än 
Main-Fin, men KT står för 8 av periodens 16 belägg i Fin-kontexter. 

Jag ska inte ingående behandla frågan om varför KT uppför sig annor-
lunda, men sannolikt kan språkkontakt med lågtyska vara en viktig förkla-
ringsfaktor i sammanhanget. Delsing (2014:42) påpekar att Kalmar till-
sammans med Stockholm var ett centrum för denna språkkontakt i egenskap 
av hansestad, och KT innehåller också partier på lågtyska.51 

Det är dock av stor betydelse att fastställa när jag inkluderar KT i det 
kvantitativa resultatet för en tidsperiod. I avsnitt 6.1.2–6.1.7 har jag valt att 
utesluta KT i de tabeller där placeringen av hjälpverb och huvudverb är rele-
vant för indelningen i ledföljdskategorier. KT utesluts alltså i undersökning-
arna av VAux–AuxV, OV-typer, PP-V-typer och PredV-typer. Detta marke-
rar jag i anslutning till varje tabell där KT inte ingår i resultatet. I variations-
analysen av olika ledföljder (se avsnitt 6.3) har jag valt att genomgående 
bortse från KT. Detta kommer av att det egentligen bara finns en analys där 
KT kan inkluderas utan misstanke om att resultatet skulle ha snedvridits: 
variationsanalysen av PP-V–V-PP i Fin-kontexter. Jag har därför konsekvent 
valt att inte inkludera KT alls när de oberoende variablernas inverkan på 
ledföljder studeras. 

                               
50 Jag skriver här Main-Fin och inte VAux. KT är nämligen den enda text i korpusen som 
saknar belägg från Aux-kontexter. Huruvida bara Fin-kontexter eller både Fin- och Aux-
kontexter borde uteslutas är således en fråga som löser sig själv. 
51 Lågtyska partier har jag förstås bortsett från i excerperingen, och det är alltså inte dessa som 
påverkar resultatet. 
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6.1.2 OV–VO 
Undersökningen av OV- och VO-ledföljd i äldre svenska mäter hur ofta ett 
objekt står före sitt huvudverb, dels i satser med finit hjälpverb och infinit 
huvudverb (Fin-kontexter) och dels i satser/infinitivfraser med åtminstone 
ett infinit hjälpverb (Aux-kontexter). I tabell 7 nedan visas andelen OV-
ledföljd i de olika undersökningsperioderna, i förhållande till alla belägg på 
OV och VO. I tabellen separeras resultatet för Fin- och Aux-kontexter, vil-
ket gäller i större delar av kapitlet. 

Tabell 7. OV i de olika undersökningsperioderna. 

Period 
Fin-kontexter Aux-kontexter 

Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 351/459 76 38/53 72 
Äfsv II 100/258 39 51/145 35 
Yfsv I 164/414 40 32/119 27 
Yfsv II 146/516 28 53/164 32 
Änsv I 127/369 34 57/241 24 
Änsv II 122/509 24 66/263 25 
1700-tal 27/359 8 26/257 10 

Som framgår av tabellen utmärker sig den första perioden Äldre fornsvenska 
I genom en hög andel OV. Mellan Äldre fornsvenska I och II minskar ande-
len OV drastiskt; från 76 till 39 procent i Fin-kontexter och från 72 till 35 
procent i Aux-kontexter. Delsing (1999:211–215) har påvisat en liknande 
frekvensminskning mellan lagtexter och texter av annat slag i äldre forn-
svenska, varför resultatet inte är förvånande. Därefter förblir andelen OV 
relativt konstant ända fram till Äldre nysvenska II. I Fin-kontexter ligger 
andelen mellan 40 och 24 procent, i Aux-kontexter mellan 35 och 24 pro-
cent. I den sista undersökningsperioden har ytterligare en frekvensminskning 
ägt rum, och andelen OV sjunkit till 8 respektive 10 procent. Att andelen OV 
sjunker till en låg nivå en bit in på 1700-talet är också i linje med tidigare 
forskning (se Platzack 1983; Petzell 2011). 

OV-ledföljdens utveckling är likartad i Fin-kontexter och Aux-kontexter. 
I några tidsperioder kan en viss skillnad observeras; som störst är den i 
Yngre fornsvenska I där andelen OV uppgår till 40 procent i Fin-kontexter 
men bara 27 procent i Aux-kontexter. Att OV skulle vara mer frekvent i Fin-
kontexter är emellertid inte något allmänt mönster. I Yngre fornsvenska II, 
Äldre nysvenska II och under 1700-talet är OV vanligare i Aux-kontexter, 
även om skillnaden är marginell. Slutsatsen blir som sagt att den diakrona 
utvecklingen är likartad i Fin- och i Aux-kontexter, vilket är ny kunskap i 
detta sammanhang. 
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6.1.3 Övriga verbkomplement 
I tabell 8 nedan visar jag andelen PP-V i de olika undersökningsperioderna, 
på samma sätt som för OV–VO ovan. Det är här viktigt att ha i åtanke att 
både bundna och fria prepositionsfraser inkluderas i resultatet. 

Tabell 8. PP-V i de olika undersökningsperioderna. 

Period 
Fin-kontexter Aux-kontexter 

Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 144/285 51 11/28 39 
Äfsv II 38/188 20 7/92 8 
Yfsv I 46/330 14 6/59 10 
Yfsv II 50/384 13 25/112 22 
Änsv I 100/385 26 49/188 26 
Änsv II 125/420 30 74/233 32 
1700-tal 85/324 26 81/209 39 

I likhet med OV-ledföljdens utveckling sker för PP-V en frekvensminskning 
mellan Äldre fornsvenska I och II. I Fin-kontexter sjunker andelen från 51 
till 20 procent, och i Aux-kontexter från 39 till 8 procent. I övrigt framstår 
den diakrona utvecklingen för PP-V inte som identisk med OV-ledföljdens. I 
de yngre fornsvenska perioderna är andelen relativt låg och ligger mellan 10 
och 22 procent, men PP-V blir därefter vanligare. I de äldre nysvenska peri-
oderna och under 1700-talet är 26 procent det lägsta uppmätta värdet för 
PP-V. Det högsta värdet återfinns i Aux-kontexter under 1700-talet, där 39 
procent av PP-leden är placerade före verbet. Det finns alltså inget som tyder 
på att PP-V håller på att försvinna i undersökningskorpusens yngsta texter. 

Precis som för OV-ledföljd observeras i vissa av undersökningsperioder-
na frekvensskillnader mellan Fin- och Aux-kontexter. Som störst är diffe-
rensen 13 procentenheter, men återigen är resultatet inte tydligt med avse-
ende på vilken kontext som möjligen gynnar PP-V. Fram till Yngre forn-
svenska I är PP-V vanligare i Fin-kontexter, men mönstret är försvunnet i de 
yngre perioderna. I Yngre fornsvenska II och under 1700-talet är andelen 
omkring 10 procentenheter högre i Aux-kontexter. Någon säker slutsats om 
eventuella skillnader i detta avseende låter sig alltså inte dras, men den di-
akrona utvecklingen förefaller inte väsensskild i Fin- och Aux-kontexter. 

I tabell 9 nedan visas utvecklingen av ledföljdskategorin PredV. I förhål-
lande till objekt och PP-led är predikativen betydligt ovanligare, och i Aux-
kontexter är det absoluta antalet stundtals mycket litet. Om det absoluta anta-
let inom en period understiger 15 anger jag inget procentvärde i tabellen; om 
det absoluta antalet ligger mellan 15 och 24 anges värdet inom parentes. 
Samma principer upprätthålls genom hela avhandlingen. 
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Tabell 9. PredV i de olika undersökningsperioderna. 

Period 
Fin-kontexter Aux-kontexter 

Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 20/31 65 0/1 − 
Äfsv II 18/61 30 5/20 (25) 
Yfsv I 9/47 19 1/16 (6) 
Yfsv II 4/65 6 4/17 (24) 
Änsv I 13/73 18 2/50 4 
Änsv II 13/72 18 7/33 21 
1700-tal 2/74 3 0/28 0 

I tabellen påvisas återigen en frekvensminskning mellan de äldre fornsven-
ska perioderna. Visserligen saknar Aux-kontexter närmast helt belägg på 
predikativ i Äldre fornsvenska I, men i Fin-kontexter sjunker PredV från 65 
till 30 procent. Även efter Äldre fornsvenska II tycks PredV minska något i 
frekvens. Mellan Yngre fornsvenska I och Äldre nysvenska II uppmäts vär-
den mellan 4 och 24 procent. Slutligen är det tydligt att predikativen uppvi-
sar samma diakrona utveckling som objekten mellan Äldre nysvenska II och 
1700-talet, då PredV närmast försvinner både i Fin- och i Aux-kontexter. 

I figur 10 nedan jämförs den diakrona utvecklingen av OV, PP-V och 
PredV. Figuren utgör en sammanfattning av de resultat som hittills har ob-
serverats i detta kapitel. Fin- och Aux-kontexter redovisas här tillsammans. 

 
Figur 10. Procentandelen OV, PP-V och PredV i de olika undersökningsperioderna.  

Av figuren syns tydligt att OV, PredV och PP-V på ett likartat sätt minskar 
drastiskt i frekvens mellan Äldre fornsvenska I och II. Resultatet visar även 
att OV under lång tid är vanligare än PP-V och PredV. Som tydligast är 
mönstret i yngre fornsvenska, men det gäller för hela den fornsvenska språk-
perioden. Således finns både samstämmighet och skillnader mellan kategori-
erna OV, PredV och PP-V, något som inte har observerats av tidigare forsk-
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ning. Från och med Äldre nysvenska II är PP-V vanligast, efter att PP-V och 
PredV men inte OV ökat i frekvens. Slutligen illustrerar figuren vad som 
observerats för den sista perioden: OV och PredV har förlorat kraftigt i fre-
kvens i 1700-talstexterna, medan PP-led fortsätter att förekomma i preverbal 
position i minst lika hög utsträckning som förut. Att PP-V verkar gå ett annat 
öde till mötes har inte påvisats av tidigare forskning. Däremot är resultatet 
inte förvånande, givet att kategorin PP inkluderar PP-adverbial. Till utveck-
lingen av PP-V med bundna respektive fria prepositionsfraser får vi som 
bekant anledning att återkomma. 

6.1.4 VAux–AuxV 
Undersökningen av VAux och AuxV i äldre svenska mäter hur ofta ett hu-
vudverb står före ett överordnat hjälpverb. I Fin-kontexter ställs Main-Fin 
mot Fin-Main, och i Aux-kontexter Main-Aux mot Aux-Main. I tabell 10 
nedan visas andelen Main-Fin och Main-Aux i de olika undersökningspe-
rioderna.  

Tabell 10. VAux i de olika undersökningsperioderna. 

Period 
Main-Fin Main-Aux 

Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 21/200 11 35/87 40 
Äfsv II 6/229 3 3/230 1 
Yfsv I 5/393 1 0/209 0 
Yfsv II 53/518 10 13/273 5 
Änsv I 178/532 33 38/443 9 
Änsv II 90/562 16 30/503 6 
1700-tal 11/357 3 4/465 <1 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yngre fornsvenska I. 

Av tabellen kan två generella mönster utläsas. Det första är att Main-Fin och 
Main-Aux genomgår parallella diakrona utvecklingar. VAux är belagt med 
viss frekvens i den första perioden, men är mycket ovanlig i Äldre forn-
svenska II och i Yngre fornsvenska I. I Yngre fornsvenska I tycks VAux 
närmast vara försvunnen; enbart fem belägg påträffas på ledföljden 
Main-Fin och inte ett enda på Main-Aux. De fem beläggen på Main-Fin 
från Yngre fornsvenska I visas i (2a–e) nedan. 

(2)   a. at han til hans enkte kände ok han aldrigh seet hafdhe (JärT 7) 
    b. hwath han göra skulle (SVM 156) 
    c. hwath hans husfru saght hafdhe (KM 252) 
    d. hwath hans husfru sakt hafdhe (KM 254) 
    e. äpter thy barlam hanom saght hafdhe the fäghersta oc osighlika äro  
      oc glädhi, som rena siäla hafwa (B&J 75) 
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Som synes är de två exemplen från Karl Magnus saga (2c–d) i princip iden-
tiska. Man kan även notera att exemplet från Barlaam & Josaphat (2e) i 
likhet med (2c–d) innehåller verbkomplexet sagt hade. Main-Fin framstår 
vid denna tidpunkt som en tämligen begränsad ledföljd. Från och med Yngre 
fornsvenska II är det dock tydligt att VAux återkommer, och som vanligast 
är ledföljden i Äldre nysvenska I. I Äldre nysvenska II verkar frekvensen 
åter vara på väg nedåt, och i 1700-talstexter är VAux mycket ovanlig. 

Det andra generella mönstret är att det finns tydliga frekvensskillnader 
mellan Main-Fin och Main-Aux. I den första undersökningsperioden är 
Main-Aux betydligt vanligare än Main-Fin – 40 i jämförelse med 11 pro-
cent – men ett motsvarande resultat finns inte i andra perioder. Istället är 
frekvensökningen efter Yngre fornsvenska I mer påtaglig för Main-Fin. 
Main-Fin ökar från 1 till 33 procent mellan Yngre fornsvenska I och Äldre 
nysvenska I, medan Main-Aux ökar från 0 till 9 procent. Main-Fin förblir 
även vanligare än Main-Aux i de två sista undersökningsperioderna, när 
VAux är på väg att försvinna. Bortsett från den första perioden förefaller det 
således tydligt att VAux gynnas i Fin-kontexter och missgynnas i Aux-kon-
texter. 

Det är inte förvånande att VAux ökar i frekvens mellan yngre fornsvenska 
och äldre nysvenska, givet tidigare forskning om slutställt finit verb (jfr Falk 
1993:158–164; Delsing 1999:157, 214; Petzell 2011). Samtidigt vill jag på-
minna om att denna studie på sätt vis är den första i sitt slag, då utvecklingen 
av VAux aldrig tidigare kartlagts på ett uttömmande och systematiskt sätt. 
En intressant aspekt som framträder är att VAux inte alls är särskilt ovanligt 
i den första undersökningsperioden, och till synes ganska vanligt i Aux-kon-
texter. Det har stundtals antytts att VAux uppkommer i slutet av yngre forn-
svenska (jfr t.ex. Delsing 1999:157, 214). Att döma av min studie rör det sig 
snarare om en återkomst. 

6.1.5 OV-typer 
Belägg på OV-ledföljd förenas genomgående av att ett objekt är placerat före 
sitt huvudverb. Däremot kan objektets placering variera i förhållande till 
hjälpverbet, och även hjälpverbets placering varierar i förhållande till hu-
vudverbet. Variabeln talar jag om som olika OV-typer. I tabell 11 nedan 
visas fördelningen av OV-typer i Fin-kontexter, där Fin-Obj-Main, 
Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin ställs mot varandra. Som fastställdes i 
avsnitt 5.1.2 har huvudsatser med OV-ledföljd uteslutits i denna undersök-
ning, då det finita verbet alltid flyttar till C°. 
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Tabell 11. OV-typer i de olika undersökningsperioderna – Fin-kontexter. 

Period 
Fin-Obj-Main Obj-Fin-Main Obj-Main-Fin 

Totalt 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 63 89 1 1 7 10 71 
Äfsv II 37 97 1 3 0 0 38 
Yfsv I 70 95 2 3 2 3 74 
Yfsv II 66 78 6 7 13 15 85 
Änsv I 23 22 14 13 69 65 106 
Änsv II 31 32 16 16 50 52 97 
1700-tal 10 (43) 9 (39) 4 (17) 23 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yfsv I. 

Ett tydligt resultat är att Fin-Obj-Main är den absolut vanligaste OV-typen i 
de tre första perioderna. Med viss reservation för att Obj-Main-Fin represen-
teras av sju belägg i Äldre fornsvenska I är OV-typer med objekt före Fin 
mycket sällsynta till och med Yngre fornsvenska I. Därefter inträffar en för-
skjutning till förmån för OV-typer med objekt före finit verb. Utvecklingen 
påbörjas i Yngre fornsvenska II, då Fin-Obj-Main sjunkit från 95 till 78 
procent. I Äldre nysvenska I är andelen så låg som 22 procent. Framförallt 
verkar Fin-Obj-Main ersättas av Obj-Main-Fin, men även Obj-Fin-Main 
blir vanligare från och med Yngre fornsvenska II. I de två sista perioderna 
blir andelen Fin-Obj-Main något högre igen, 32 respektive 43 procent, men 
når aldrig mer upp till värden som motsvarar de fornsvenska. 

Utfallet liknar i hög grad det som presenteras i Petzell 2011:170 ff. Ett av 
Petzells viktigaste resultat är att Fin-Obj-Main ersätts av Obj-Fin-Main och 
Obj-Main-Fin under äldre nysvensk tid. Det är dock värt att notera att ut-
vecklingen påbörjas redan i slutet av yngre fornsvenska. Detta framgår inte 
hos Petzell, då hans yngsta fornsvenska text är skriven omkring år 1460. 

I tabell 12 nedan visas fördelningen av OV-typer i Aux-kontexter, där 
Aux-Obj-Main, Obj-Aux-Main och Obj-Main-Aux ställs mot varandra.52 

Tabell 12. OV-typer i de olika undersökningsperioderna – Aux-kontexter. 

Period 
Aux-Obj-Main Obj-Aux-Main Obj-Main-Aux 

Total 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 5 13 18 47 15 39 38 
Äfsv II 17 33 32 63 2 4 51 
Yfsv I 14 44 18 56 0 0 32 
Yfsv II 17 32 28 53 8 15 53 
Änsv I 24 42 21 37 12 21 57 
Änsv II 16 24 36 55 14 21 66 
1700-tal 11 42 15 58 0 0 26 

                               
52 Resultatet som redovisas i tabell 12 har även presenterats i Sangfelt 2017:120, 126. Siff-
rorna är dock inte identiska, då ett fåtal belägg uteslutits, tillkommit eller omkategoriserats. 
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Ett slående resultat är att Aux-Obj-Main är betydligt ovanligare än 
Fin-Obj-Main under fornsvensk tid. Aux-Obj-Main svarar aldrig för mer än 
44 procent av all OV-ledföljd i Aux-kontexter under en tidsperiod, medan 
Fin-Obj-Main utgör omkring eller över 90 procent av all OV i Fin-kontexter 
mellan Äldre fornsvenska I och Yngre fornsvenska I. Vad gäller OV-typen 
Aux-Obj-Main är det i allmänhet svårt att urskilja någon diakron riktning. 
Den lägsta andelen uppmäts i den första undersökningsperioden, där OV-
typen utgör 13 procent av beläggen. Därefter pendlar andelen mellan drygt 
20 och drygt 40 procent till och med 1700-talet. 

Ett annat tydligt mönster i förhållande till Fin-kontexter är att 
Obj-Aux-Main är en klart vanligare OV-typ än Obj-Fin-Main. För ledfölj-
der med objekt före hjälpverb gäller alltså att Obj-Main-Fin föredras fram-
för Obj-Fin-Main, men att Obj-Aux-Main föredras framför Obj-Main-Aux. 
Resultatet ansluter till jämförelsen av Main-Fin och Main-Aux i tabell 10 
ovan, och antyder starkt att VAux gynnas av Fin-kontexter. 

I avsnitt 3.6 betonade jag att en jämförelse av OV-typernas utveckling i 
Fin- och Aux-kontexter är relevant för vår förståelse av svenskans OV-hist-
oria. Petzell (2011) föreslår att det under fornsvensk tid finns en preferens 
för OV-ledföljd där objektet har sin underliggande position före huvudverbet 
men efter eventuella hjälpverb. Det empiriska motivet bakom antagandet är 
att Fin-Obj-Main är en betydligt vanligare OV-typ än Obj-Fin-Main och 
Obj-Main-Fin under fornsvensk tid. 

Jag påpekade emellertid att satser med finit hjälpverb och infinit huvud-
verb inte är lämpliga att använda för att avgöra om objektet befinner sig 
ovanför eller nedanför ett hjälpverbs basposition. I huvudsatser flyttar ett 
finit hjälpverb alltid till C°, och i de flesta fornsvenska bisatser flyttar det 
finita verbet antagligen till I°. På så sätt blir den VP-interna ordningen av 
objekt och hjälpverb oklar i Fin-kontexter, om det finita hjälpverbet lämnar 
VP och objektet är placerat före huvudverbet. I Aux-kontexter flyttar det 
infinita hjälpverbet inte till C° eller I°, och ordningen av objekt och infinit 
hjälpverb är alltså VP-intern. 

I figur 11 nedan jämförs utvecklingen av olika OV-typer i Fin- respektive 
Aux-kontexter. Jag har här slagit ihop de två OV-typer där objektet föregår 
båda verben, alltså O-Aux-V och O-V-Aux. På så sätt visar figuren andelen 
OV-typer där objekt också föregår ett hjälpverb. Den grafiska representa-
tionen bygger på det resultat som har presenterats i tabell 11 och 12. 
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Figur 11. Procentandelen OV-typer med objekt före hjälpverb i de olika undersök-
ningsperioderna. 

Av figuren framgår tydligt att OV-typerna inte följer samma diakrona möns-
ter i Fin- och i Aux-kontexter. Detta är tvärtemot vad Petzells (2011) analys 
predicerar. Om det i ett fornsvenskt OV-system finns en preferens för att 
objekt föregår ett och enbart ett verb väntar vi oss inte att andelen OV med 
Obj före Aux här ska vara hög. Men OV-typer med Obj före Aux är vanli-
gare än Aux-Obj-Main i samtliga undersökningsperioder, och inte bara i de 
nysvenska. Skillnaden mellan Fin- och Aux-kontexter är däremot fullt för-
ståelig om vi tar hänsyn till att verbflyttning kan dölja objektets underligg-
ande position under framförallt fornsvensk tid. Frekvensökningen av 
Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin sammanfaller i tid med övergången från 
Fin-Neg till Neg-Fin som huvudsaklig bisatsledföljd (se Platzack 1988; Falk 
1993; Håkansson 2011). Detta är förstås förväntat om förlusten av V-till-I 
leder till en högre andel bisatsspecifika OV-ledföljder. 

6.1.6 PP-V-typer 
På samma sätt som vi kan observera fördelningen av olika OV-typer kan vi 
studera utvecklingen av olika PP-V- och PredV-typer. I tabell 13 nedan visas 
utvecklingen av PP-V-typer i Fin-kontexter, där Fin-PP-Main, 
PP-Fin-Main och PP-Main-Fin ställs mot varandra. 
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Tabell 13. PP-V-typer i de olika undersökningsperioderna – Fin-kontexter. 

Period 
Fin-PP-Main PP-Fin-Main PP-Main-Fin 

Total 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 15 (94) 1 (6) 0 (0) 16 
Äfsv II 17 (89) 1 (5) 1 (5) 19 
Yfsv I 22 (96) 1 (4) 0 (0) 23 
Yfsv II 29 81 5 14 2 6 36 
Änsv I 20 23 17 20 49 57 86 
Änsv II 25 25 44 44 30 30 99 
1700-tal 14 24 39 67 5 9 58 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yfsv I. 

I flera avseenden liknar PP-V-typernas diakrona utveckling OV-typernas. I 
de fornsvenska perioderna är det totala antalet belägg på PP-V relativt få, 
men nästan samtliga tillhör typen Fin-PP-Main. Det verkar också gå att 
observera början till en frekvensminskning för Fin-PP-Main i Yngre forn-
svenska II, då andelen sjunkit från 96 till 81 procent. I likhet med OV-typ-
erna har PP-Fin-Main och PP-Main-Fin till stor del ersatt Fin-PP-Main i 
äldre nysvenska. 

Skillnader i förhållande till OV-typerna går emellertid också att obser-
vera. Det är främst tydligt att PP-Fin-Main står för en större andel PP-V-
typer än Obj-Fin-Main gör för OV-typer. Observationen förefaller obero-
ende av tid, men med ett undantag. I Äldre nysvenska I – den period där 
Main-Fin är som vanligast – dominerar PP-Main-Fin över PP-Fin-Main. 
En möjlig skillnad är även att Fin-PP-Main i de två sista undersökningspe-
rioderna är mer sällsynt än Fin-Obj-Main. 

I tabell 14 nedan visas hur Aux-PP-Main, PP-Aux-Main och 
PP-Main-Aux fördelar sig i de olika undersökningsperioderna. 

Tabell 14. PP-V-typer i de olika undersökningsperioderna – Aux-kontexter. 

Period 
Aux-PP-Main PP-Aux-Main PP-Main-Aux 

Total 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 3 – 5 – 3 – 11 
Äfsv II 3 – 4 – 0 – 7 
Yfsv I 2 – 4 – 0 – 6 
Yfsv II 10 40 13 52 2 8 25 
Änsv I 10 20 34 69 5 10 49 
Änsv II 12 16 49 66 13 18 74 
1700-tal 12 15 66 81 3 4 81 

Det finns stundtals ganska få belägg på PP-V-typer i Aux-kontexter, och i de 
tre första perioderna förekommer enbart några få belägg. Med reservation för 
det antyder ändå siffrorna att det återigen finns uppenbara paralleller mellan 
OV- och PP-V-typer. I analogi med Aux-Obj-Main verkar Aux-PP-Main 
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aldrig vara den dominerande PP-V-typen. I samtliga undersökningsperioder 
är PP-Aux-Main typen med flest belägg. Att Fin-Obj-Main är en betydligt 
vanligare OV-typ än Aux-Obj-Main under fornsvensk tid är alltså fullt möj-
lig att överföra på motsvarande PP-V-typer. 

Resultatet för de nysvenska perioderna uppvisar också en parallell med 
PP-V-typer i Fin-kontexter. Fin-PP-Main och Aux-PP-Main är ovanligare 
än motsvarande OV-typer. En möjlig slutsats är alltså att det i de sista under-
sökningsperioderna är vanligare att påträffa en bestämning mellan hjälpverb 
och huvudverb om det är ett objekt och inte ett PP-led. Någon sådan skillnad 
kan dock inte observeras för de fornsvenska perioderna. 

6.1.7 PredV-typer 
I tabell 15 nedan visas fördelningen av PredV-typer i Fin-kontexter. Som 
synes är PredV-typer genomgående en sparsamt representerad undersök-
ningskategori. 

Tabell 15. PredV-typer i de olika undersökningsperioderna – Fin-kontexter. 

Period 
Fin-Pred-Main Pred-Fin-Main Pred-Main-Fin 

Total 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 3 – 0 – 0 – 3 
Äfsv II 8 – 0 – 0 – 8 
Yfsv I 4 – 0 – 0 – 4 
Yfsv II 2 – 1 – 0 – 3 
Änsv I 9 – 0 – 2 – 11 
Änsv II 9 – 0 – 2 – 11 
1700-tal 0 – 0 – 0 – 0 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yfsv I. 

Det är av tabellen svårt att dra några slutsatser, då ingen period innehåller 
fler än elva belägg på PredV-typer. I den sista undersökningsperioden saknas 
faktiskt belägg helt. Vad som kan konstateras är att de flesta exempel utgörs 
av ledföljden Fin-Pred-Main. Så är även fallet i äldre nysvenska, även om 
fyra av totalt fem belägg på Pred-Fin-Main och Pred-Main-Fin härrör från 
nysvensk tid. 

I tabell 16 nedan visas fördelningen av PredV-typer i Aux-kontexter. 
Återigen är antalet belägg mycket litet. 
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Tabell 16. PredV-typer i de olika undersökningsperioderna – Aux-kontexter. 

Period 
Aux-Pred-Main Pred-Aux-Main Pred-Main-Aux 

Total 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 0 − 0 − 0 − 0 
Äfsv II 3 − 2 − 0 − 5 
Yfsv I 1 − 0 − 0 − 1 
Yfsv II 1 − 3 − 0 − 4 
Änsv I 1 − 1 − 0 − 2 
Änsv II 5 − 2 − 0 − 7 
1700-tal 0 − 0 − 0 − 0 

Den första och den sista undersökningsperioden saknar belägg på PredV-
typer i Aux-kontexter, och ingen period innehåller fler än totalt sju. De flesta 
exempel är på ledföljden Aux-Pred-Main, men även Pred-Aux-Main föret-
räds av ett visst antal. Pred-Main-Aux har överhuvudtaget inte belagts. Det 
är sammantaget inte helt lätt att analysera variationen mellan olika PredV-
typer, då predikativ är den mest sällsynta av de tre icke-verbala kategorierna. 
Däremot står det klart att predikativ varierar på ungefär samma sätt som 
objekt och PP-led vad gäller vilka ledföljdstyper som kan realiseras. Möjlig-
en antyder resultatet att predikativ är den syntaktiska kategori som helst har 
sin position mellan hjälpverb och huvudverb, och inte före båda verben. 

6.1.8 Sammanfattning 
Vi har i detta avsnitt sett hur olika ledföljdsmönster utvecklas i svenskans 
historia. OV, PP-V, PredV och VAux är alla ledföljder som sjunker drastiskt 
i frekvens under äldre fornsvensk tid. Trots den initiala frekvensminskningen 
fortsätter ledföljderna att förekomma i äldre svenska texter i mer än 400 år. 
Under 1700-talet verkar emellertid OV, PredV och VAux vara på väg att 
förloras. PP-V, där både bundna och fria prepositionsfraser ingår i kategorin 
PP, sjunker inte i frekvens på samma sätt som övriga ledföljdsmönster. 

I studien av olika OV- och PP-V-typer har det klarlagts att det finns skill-
nader mellan Fin- och Aux-kontexter. I Aux-kontexter är fördelningen rela-
tivt konstant över tid, då det genomgående är vanligare att ha en bestämning 
före både hjälpverb och huvudverb än mellan de två verben. I Fin-kontexter 
inträffar en förskjutning med början under 1400-talet, då Fin-Obj-Main och 
Fin-PP-Main förlorar sin status som dominerande OV- respektive PP-V-typ. 

6.2 Intertextuell variation 
I avsnitt 4.1 och 4.2 inleddes en diskussion om intertextuell variation – vari-
ation som kan observeras om vi ser undersökningskorpusens texter som en 
oberoende variabel. Som framhölls är intertextuell variation ett sätt att närma 
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sig frågan om olika ledföljders stilistiska status, och i förlängningen frågan 
om deras existens i ett äldre svenskt talspråk. I detta avsnitt analyseras den 
intertextuella variationen för OV–VO, VAux–AuxV och PP-V–V-PP. Ana-
lysen har uteslutande gjorts utifrån data i Fin-kontexter; för Aux-kontexter 
finns alltför många texter som saknar ett tillräckligt antal belägg för att en 
liknande analys ska vara meningsfull. 

Den intertextuella variationen illustreras med s.k. låddiagram, utifrån tex-
ternas procentuella andel OV, VAux och PP-V i de olika undersökningspe-
rioderna. Låddiagram är ett statistiskt verktyg för att redovisa kvantitativ 
spridning i ett material, och tillhandahåller potentiellt fyra typer av uppgifter. 
För det första framgår medianvärdet, vilket i figurerna är markerat med ett 
horisontellt streck. För det andra anges materialets första och tredje kvartil, 
vilket motsvarar den nedre och den övre gränsen för lådorna. För det tredje 
synliggörs minimivärde och maxvärde, genom det vertikala streckets nedre 
och övre slut. Om det finns ett värde som befinner sig längre bort än 1,5 
gånger från differensen mellan den första och den tredje kvartilen – s.k. ut-
liggare – markeras det med en ring. I anslutning till detta framgår även om 
vilken text det rör sig. Om en text befinner sig tre gånger längre bort än 
denna differens ersätts ringen av en stjärna. Låddiagram visar således hur 
stor variationen är mellan texter som befinner sig inom den första och tredje 
kvartilen, hur stor variationen är mellan minimivärde och maxvärde och om 
det finns texter med ett starkt avvikande procentvärde. 

6.2.1 OV–VO 
I figur 12 nedan visas den intertextuella variationen för OV–VO i de olika 
undersökningsperioderna. 

 
Figur 12. Intertextuell variation vid växlingen mellan OV och VO. 
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Av figuren framgår att det finns betydande intertextuell variation i flera tids-
perioder. En uppdelning kan möjligen göras mellan den första och sista 
undersökningsperioden å ena sidan, och de fem perioderna däremellan å 
andra sidan. I den första och sista perioden finns en differens kring 20 pro-
centenheter, medan den snarare överstiger 40 procentenheter eller mer i öv-
riga tidsperioder. I Äldre fornsvenska II är differensen något lägre än 40 
procentenheter, men perioden innehåller bara tre texter. I Äldre nysvenska I 
är differensen mellan max- och minimivärde bara drygt 20 procentenheter, 
men här finns också en utliggare med en mycket hög andel OV: Nils Gyl-
lenstiernas Brev. Det ska också noteras att samtliga texter i undersökningen 
uppvisar någon form av variation mellan OV och VO – procentandelen OV 
är aldrig 0 eller 100. 

En första slutsats blir således att tiden mellan Äldre fornsvenska II och 
Äldre nysvenska II präglas av omfattande intertextuell variation. När den 
diakrona utvecklingen redovisas utan hänsyn till enskilda texter, såsom i 
avsnitt 6.1, döljs att en enskilds text värde för OV kan avvika mycket från 
periodens medianvärde. Samtliga perioder mellan Äldre fornsvenska II och 
Äldre nysvenska II innehåller texter där andelen OV understiger 20 procent, 
men i alla dessa perioder finns också texter där andelen överstiger 50 pro-
cent. Vi kan en gång för alla konstatera att förlusten av OV i svenskans 
historia inte är en process där andelen OV sjunker på ett liknande sätt i samt-
liga eller nästan samtliga texter. Den diakrona utvecklingen karaktäriseras av 
betydande intertextuell variation. 

Den självklara följdfrågan blir förstås vad som karaktäriserar texter med 
hög respektive låg andel OV. I tabell 17 nedan visas till att börja med vilka 
texter som har en andel OV som överstiger den tredje kvartilen, under förut-
sättning att deras värde är minst 5 procentenheter högre än periodens medi-
anvärde. Texterna präglas alltså av en osedvanligt hög andel OV i förhåll-
ande till andra tidsmässigt närliggande texter. I tabellen upprepas informa-
tionen om innehåll, språkligt ursprung och geografisk hemvist, begrepp som 
identifierades och diskuterades i avsnitt 4.2 och 4.3. 

Tabell 17. Texter med andel OV ovanför tredje kvartilen. 

Text Period Innehåll Ursprung Geografisk hemvist 

UL Äfsv I Lag Inhemsk Uppland 
SVM Yfsv I Noveller Latin Stockholm 
B&J Yfsv I Saga Latin Finland 
Luc Yfsv II Religiös uppfostran Latin Finland 
LinLeg Yfsv II Legendarier Latin (Tyska) Östergötland 
STb 2 Änsv I Tänkebok Inhemsk Stockholm 
Gyllenstierna Änsv I Officiella brev Inhemsk Småland 
Gyllenhielm Änsv II Memoarer Inhemsk Södermanland 
Ekeblad Änsv II Privata brev Inhemsk Västergötland 
Runius 1700-tal Prosastycken Inhemsk Västergötland 
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Av tabellen framgår att alla fornsvenska texter med hög andel OV utom 
Upplandslagen är latinöversättningar. Resultatet skulle alltså kunna indikera 
att OV gynnas av översättningstransfer – latin är ett språk med övervägande 
OV-ledföljd – men jag påminner om att latinöversättningar i allmänhet är 
vanliga bland undersökningskorpusens fornsvenska litteratur. Under ny-
svensk tid finns bara inhemska verk representerade i tabellen, då ingen av de 
två översättningarna från nysvensk tid inkluderas.  

Beträffande texternas geografiska hemvist finns det till en början en över-
vikt av verk som antagits vara från den nordöstra delen av ett dåtida Sverige. 
Av fem fornsvenska texter med hög andel OV kommer bara Linköpingsle-
gendariet från götalandskapen; de fyra andra är från Stockholm, Uppland 
eller Finland. Mönstret går inte igen under nysvensk tid; tre texter är skrivna 
av författare från götalandskapen (inklusive Småland), en är från Stockholm 
och en är från Södermanland. 

Resultatet ska förstås kontrasteras mot vilka texter som präglas av en 
osedvanligt hög andel VO. I tabell 18 nedan visas vilka texter som har en 
andel OV som understiger första kvartilen, återigen med förbehållet att vär-
det skiljer sig med minst 5 procentenheter från medianen. 

Tabell 18. Texter med andel OV nedanför första kvartilen. 

Text Period Innehåll Ursprung Geografisk hemvist 
ÖgL Äfsv I Lag Inhemsk Östergötland 
MB1B Äfsv II Bibelparafras Latin Västergötland 
Bir Yfsv I Religiösa uppenbarelser Latin Östergötland 
JärT Yfsv I Religiös Latin Östergötland 
STb 1 Yfsv II Tänkebok Inhemsk Stockholm 
HT Yfsv II Saga Latin Småland 
GVB Änsv I Bibel Översättning −  
Brahe Änsv I Krönika Inhemsk Södermanland 
Horn Änsv II Memoarer Inhemsk Stockholm 
Columbus Änsv II Anekdotsamling Inhemsk Dalarna 

Tabellen visar att fornsvenska texter med låg andel OV faktiskt har ett lik-
nande språkligt ursprung som texter med hög andel OV. Bortsett från Östgö-
talagen är fyra av fem latinöversättningar. Förslaget som nämndes ovan, att 
OV möjligen kunde gynnas av översättningstransfer, stöter alltså på pro-
blem. De flesta fornsvenska texter som inte är latinöversättningar, t.ex. Karl 
Magnus saga och Didriksagan som har norska förlagor, och den inhemska 
Jönköping stads tänkebok, är verk som befinner sig nära sin periods median-
värde. Slutsatsen blir således att det inte nödvändigtvis finns stöd för att 
språkligt ursprung påverkar andelen OV under fornsvensk tid. För de ny-
svenska perioderna noterar vi också att en av två översättningar bedömts 
innehålla en särskilt låg andel OV: Gustav Vasas bibel. 

Det mönster som finns i kategorin geografisk hemvist liknar emellertid 
inte det som påträffas för texter med hög andel OV. Fornsvenska texter med 
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låg andel OV kommer framförallt från götalandskapen, då fem av sex tillhör 
Östergötland, Västergötland eller Småland. Under nysvensk tid är mönstret 
omvänt. Tre av fyra texter har en hemvist norr om götalandskapen (Söder-
manland, Stockholm och Dalarna), medan den fjärde inte har lokaliserats 
geografiskt (GVB).   

6.2.2 PP-V–V-PP 
I figur 13 nedan visas den intertextuella variationen för PP-V–V-PP i de 
olika undersökningsperioderna. 

 
Figur 13. Intertextuell variation vid växlingen mellan PP-V och V-PP. 

Den bild som framträder i figuren har flera likheter med den intertextuella 
variationen för OV–VO. Variationen ökar mellan Äldre fornsvenska I och II, 
och bevaras sedan under lång tid. I vissa perioder förefaller variationen dock 
mindre omfattande. I Äldre fornsvenska I är den närmast obefintlig, och 
differensen mellan max- och minimivärde ligger i övriga fornsvenska peri-
oder snarare runt 20 än 30–40 procentenheter, om vi bortser från utliggaren 
Barlaam & Josaphat. I likhet med OV–VO innehåller samtliga texter belägg 
på både PP-V och V-PP. 

En tydlig skillnad i förhållande till OV–VO är emellertid att den inter-
textuella variationen bevaras under 1700-talet. När OV blir ovanligare under 
1700-talet begränsas den intertextuella variationen, men för PP-V, som fort-
farande är en möjlig ledföljd i modern svenska, kan ett sådant mönster inte 
alls påvisas. 

I tabell 19 visas vilka texter som har en osedvanligt hög andel PP-V, efter 
de principer som angavs vid redovisningen av texter med hög andel OV. 
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Tabell 19. Texter med andel PP-V ovanför tredje kvartilen. 

Text Period Innehåll Ursprung Geografisk 
hemvist 

SVM Yfsv I Noveller Latin Stockholm 
B&J Yfsv I Saga Latin Finland 
Luc Yfsv II Religiös uppfostring Latin Finland 
LinLeg Yfsv II Legender Latin (Tyska) Östergötland 
Swart Änsv I Krönika Inhemsk Västmanland 
Gyllenstierna Änsv I Officiella brev Inhemsk Småland 
Gyllenhielm Änsv II Memoarer Inhemsk Södermanland 
Högström 1700-tal Resa/Vetenskap Inhemsk Norrland 

Tabellen visar att texter med hög andel PP-V till stor del sammanfaller med 
texter som har en hög andel OV. Av åtta verk i tabellen återfinns sex bland 
texter med hög andel OV. En av de två som inte gör det kommer från 1700-
talet, den period där intertextuell variation för OV–VO och PP-V–V-PP tyd-
ligt uppvisar olika mönster. En hög andel OV korrelerar således med en hög 
andel PP-V i enskilda texter fram till Äldre nysvenska II. 

Givet korrelationen är det väntat att beteckningar för ursprung och geo-
grafi liknar det mönster som observerats för texter med hög andel OV. I de 
fornsvenska perioderna är samtliga fyra texter med hög andel PP-V latin-
översättningar, och tre av fyra är från Stockholm eller Finland. Under ny-
svensk tid är alla texter med hög andel PP-V inhemska, och så långt motsva-
rar det mönstret för texter med hög andel OV. Däremot observeras en skill-
nad för de nysvenska texternas geografiska hemvist. Tre av fem texter med 
hög andel OV var skrivna av författare från götalandskapen, men det gäller 
bara för en av fyra texter med hög andel PP-V. 

I tabell 20 visas vilka texter som karaktäriseras av en låg andel PP-V. 

Tabell 20. Texter med andel PP-V nedanför första kvartilen. 

Text Period Innehåll Ursprung Geografisk 
hemvist 

MB1B Äfsv II Bibelparafras Latin Västergötland 
Bir Yfsv I Rel. uppenbarelser Latin Östergötland 
JT 1 Yfsv II Tänkebok Inhemsk Småland 
Brahe Änsv I Krönika Inhemsk Södermanland 
Horn Änsv II Memoarer Inhemsk Stockholm 
Columbus Änsv II Anekdotsamling Inhemsk Dalarna 
Gyllenborg 1700-tal Drama Inhemsk Stockholm 

Återigen visar resultatet på paralleller mellan OV–VO och PP-V–V-PP. Fem 
av sju texter med ovanligt låg andel PP-V är texter som också identifierats 
bland dem med låg andel OV. Bland de fornsvenska texterna är två av tre 
latinöversättningar, och alla tre från sydligare delar av dåtidens Sverige. 
Samtliga nysvenska texter är inhemska verk, och de är skrivna av författare 
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från svealandskapen. Det allmänna intrycket av analysen är att den, med 
undantag för 1700-talet, i hög grad liknar den för OV–VO. 

6.2.3 VAux–AuxV 
I figur 14 nedan visas den intertextuella variationen för VAux–AuxV i de 
olika undersökningsperioderna. 

 
Figur 14. Intertextuell variation vid växlingen mellan VAux och AuxV. 

Av figuren framgår att den intertextuella variationen för VAux–AuxV inte 
på alla punkter liknar den för OV–VO och PP-V–V-PP. I Äldre fornsvenska 
I motsvarar skillnaden i max- och minimivärde visserligen den för OV–VO – 
20 procentenheter – men istället för att öka minskar skillnaden sedan drast-
iskt. I Äldre fornsvenska II och Yngre fornsvenska II är andelen VAux 
mycket låg oavsett text. Hör förbigår jag dock Kalmar stads tänkebok, vars 
höga andel VAux kommenterades ovan i avsnitt 6.1.1. 

I avsnitt 6.1.4 påvisade jag att VAux ökar i frekvens från och med Yngre 
fornsvenska II, och av figuren syns att det även innebär att den intertextuella 
variationen ökar. Mönstret liknar från och med denna period det för OV–VO 
i det att den intertextuella variationen är omfattande fram till 1700-talet, då 
den moderna ledföljden är på väg att etableras som enda alternativ. I ett av-
seende kan vi dock frilägga en allmän skillnad mellan VAux å ena sidan och 
OV och PP-V å andra sidan: OV och PP-V är ledföljder som har belagts i 
alla av undersökningskorpusens texter. Flera texter saknar emellertid belägg 
på VAux, åtminstone i de partier som excerperats och använts för att studera 
intertextuell variation. Faktum är att det bara finns två perioder där VAux är 
belagt i samtliga texter: Yngre fornsvenska II och Äldre nysvenska I. 
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I tabell 21 nedan visas vilka texter som har en relativt hög andel VAux i 
de olika tidsperioderna. 

Tabell 21. Texter med andel VAux ovanför tredje kvartilen.  

Text Period Innehåll Ursprung Geografisk 
hemvist 

UL Äfsv I Lagar Inhemsk Uppland 
KT Yfsv I Tänkebok Inhemsk Småland 
LinLeg Yfsv II Religiös uppfostring Latin (Tyska) Östergötland 
STb 2 Änsv I Tänkebok Inhemsk Stockholm 
Gyllenstierna Änsv I Officiella brev Inhemsk Småland 
Ekeblad Änsv II Privata brev Inhemsk Västergötland 
JSmT Änsv II Tänkebok Inhemsk Småland 
Stålhammar 1700-tal Privata brev Inhemsk Småland 

Texterna sammanfaller delvis, men bara delvis, med texter som noterats för 
en hög andel OV och/eller PP-V. Av åtta texter i tabellen är fem identifie-
rade med en hög andel OV. Av dessa fem ingår två bland dem som innehåll-
er en hög andel PP-V: Linköpingslegendariet och Nils Gyllenstiernas Brev. 
Dessa texter är således ensamma om att tydligt gynna OV, PP-V och VAux. 

Texternas språkliga ursprung skiljer sig delvis från det som tycktes gynna 
OV och PP-V, då bara en fornsvensk latinöversättning gynnar VAux. Under 
fornsvensk tid finns inte heller något mönster att nordöstlig geografisk hem-
vist skulle gynna VAux; de tre fornsvenska texter som inkluderats i tabellen 
kommer från Uppland, Småland och Östergötland. Under nysvensk tid ser vi 
dock att mönstret för geografisk hemvist och OV–VO går igen för VAux–
AuxV. Fyra av fem texter med hög andel VAux kommer från de sydligt be-
lägna landskapen Småland och Västergötland. 

I tabell 22 nedan visas vilka texter som innehåller en relativt låg andel 
VAux i de olika undersökningsperioderna. 

Tabell 22. Texter med andel VAux nedanför första kvartilen. 

Text Period Innehåll Ursprung Geografisk 
hemvist 

ÄVgL Äfsv I Lagar Inhemsk Västergötland 
STb 1 Yfsv II Tänkebok Inhemsk Stockholm 
Brahe Änsv I Krönika Inhemsk Södermanland 
Horn Änsv II Memoarer Inhemsk Stockholm 
Columbus Änsv II Anekdotsamling Inhemsk Dalarna 

Som synes inkluderas bara fem texter i tabellen; i materialet från Äldre forn-
svenska II, Yngre fornsvenska I och 1700-talet saknas helt texter med en för 
tidsperioden låg andel VAux. Resultatet ska ses i ljuset av att en låg andel 
VAux är det normala under dessa tidsperioder, och att texter som helt saknar 
belägg på VAux faktiskt inte avviker från medianvärdet i någon större ut-
sträckning. Om fornsvensk tid finns egentligen inte mycket att säga, mer än 
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att de två texterna med ovanligt låg andel VAux är Äldre Västgötalagen och 
den del av Stockholm stads tänkebok som är skriven 1473–1482. 

Bland nysvenska texter har Brahes Krönika, Horns Beskrivning och Co-
lumbus Roo-mål identifierats som texter med låg andel VAux. I detta fall 
finns alltså ett samband med OV–VO och PP-V–V-PP, då dessa tre texter 
även har en låg andel OV och låg andel PP-V. Detta innebär också att ny-
svenska texter med låg andel VAux kan knytas till svealandskapen, närmare 
bestämt Södermanland, Stockholm och Dalarna. 

6.2.4 Sammanfattning av resultatet 
Analysen av intertextuell variation kan sammanfattas efter tre övergripande 
punkter. Den första punkten är att alla tre variabler som undersökts i detta 
avsnitt uppvisar omfattande intertextuell variation i flera undersökningspe-
rioder. I Äldre fornsvenska I visar texterna i huvudsak ett relativt enhetligt 
bruk av OV, PP-V och VAux, även om vissa frekvensskillnader mellan olika 
texter kan friläggas för OV och VAux. Däremot varierar frekvensen OV och 
PP-V påtagligt i tidsmässigt närliggande texter från och med Äldre forn-
svenska II. Det står också klart att det till stor del är samma texter som har en 
låg respektive hög andel OV och PP-V. Den intertextuella variationen för 
VAux är i stort sett obefintlig i Äldre fornsvenska II och i Yngre fornsvenska 
I; bortsett från Kalmar stads tänkebok är andelen genomgående mycket låg. 

Från och med Yngre fornsvenska II finner man intertextuell variation för 
samtliga variabler, och detta pågår till Äldre nysvenska II. Under 1700-talet 
bevaras den intertextuella variationen för PP-V, medan den försvinner för 
OV och VAux. Mellan Yngre fornsvenska II och Äldre nysvenska II hittar vi 
också texter med ett ovanligt högt eller ovanligt lågt värde för samtliga tre 
variabler. Linköpingslegendariet och Nils Gyllenstiernas Brev är texter med 
höga värden; Brahes Krönika, Horns Beskrivning och Columbus Roo-mål är 
texter med låga värden. Till viss del verkar alltså samtliga variabler korrelera 
med varandra mellan Yngre fornsvenska II och Äldre nysvenska II. 

Den andra punkten är att min empiri inte entydigt visar att språkligt ur-
sprung skulle vara en relevant faktor för att förklara variationen. Visserligen 
konstaterade jag att flera fornsvenska latinöversättningar innehöll en hög 
andel OV och PP-V. Ett liknande resultat har rapporterats av Delsing (2017), 
som framhåller att användningen av Fin-Obj-Main under yngre fornsvensk 
tid är högre i översättningar från tyska och latin. Observationen förlorar dock 
viss betydelse om man tar hänsyn till att andra latinöversättningar innehåller 
en ovanligt låg andel OV och PP-V. Under nysvensk tid finns inga tecken på 
att det fåtal översatta verk som ingår i undersökningen skulle gynna OV, 
PP-V eller VAux. Det är förstås fullt möjligt, och kanske sannolikt, att det 
finns enskilda texter i svenskans historia där översättningens källspråk har 
påverkat andelen OV, PP-V eller VAux. Däremot är det svårt att se detta 
som en mer allmän tendens i mitt material. 



 130 

Den tredje och sista punkten är att två möjliga mönster för texternas geo-
grafiska hemvist faktiskt har frilagts av analysen, ett för fornsvensk tid och 
ett för nysvensk tid. Merparten fornsvenska texter med hög andel OV och 
PP-V kommer från svealandskapen eller Finland, medan texter med hög 
andel VO och V-PP ofta är från götalandskapen. Det nysvenska mönstret är 
omvänt, då OV och VAux tycks vanligare i texter från götalandskapen. Re-
sultatet för PP-V är här något mer tvetydigt. 

Möjligen kan resultatet antyda att försvinnandet av OV och relaterade led-
följder till en början framskrider fortare söderut i dåtidens Sverige, men i 
slutet leds av människor från Mälardalen. Samtidigt är det som nämnts 
vanskligt att jämställa angiven geografisk hemvist med ett tydligt avgränsat 
dialektområde (jfr avsnitt 4.2.3, 4.3). Dels är det stundtals ganska osäkert 
varifrån en texts författare härstammar (typiskt för fornsvenska texter), dels 
är det osäkert i vilken mån det studerade skriftspråket motsvarar en författa-
res lokala eller regionala talspråk (troligen mest typiskt för nysvenska tex-
ter). Min undersökning kan således inte föranleda någon säker slutsats be-
träffande regionala skillnader, men resultatet motiverar att frågan undersöks 
vidare med en mer genomarbetad metod och ett bättre anpassat material. Att 
förlusten av OV och relaterade ledföljder inte gått till på samma sätt i olika 
delar av dåtidens Sverige är förstås inte en orimlig tanke.53 

Även om det funnes substans i observationen om geografisk hemvist är 
det förstås inte sannolikt att det ger en uttömmande förklaring av den inter-
textuella variationen – så pass tydligt är resultatet inte. Detta för oss också 
tillbaka till frågan som var det grundläggande motivet bakom att studera 
intertextuell variation: frågan om ledföljderna korrelerar med stil, och hur vi 
ska förstå sambandet mellan muntlighet, skriftlighet och ledföljdernas status 
i en mental grammatik. 

6.2.5 Muntlighet, skriftlighet och mentala grammatiker 
Jag har hittills i detta avsnitt skjutit upp frågan om OV och relaterade led-
följder kan ha ett samband med formalitetsgrad. Det står dock klart att frågan 
kräver en ingående diskussion. Som beskrevs i kapitel 3 och 4 har tidigare 
forskning antagit att det i svenskans historia finns ledföljder som varit speci-
fika för svenskt skriftspråk, men saknats i muntligt språkbruk (se t.ex. Åker-
lund 1944:66; Bergman 1970:92; Platzack 1983; Falk 1993:162; Delsing 
1999). Framförallt avses då ledföljder där det finita verbet står som sista led i 
en bisats, men även den mer allmänna kategorin OV har föreslagits vara 
skriftspråksspecifik från och med 1600-talet (se Platzack 1983; Delsing 
                               
53 Frågan om OV och den geografiska hemvisten skulle även kunna ses i ett skandinaviskt 
eller nordiskt perspektiv. Delsing (2017) visar att adelsmannen Erik Eriksson, som levde 
under 1400-talet, har en synnerligen låg andel OV i jämförelse med andra samtida författare, 
vilket kan förklaras av att han faktiskt är född i Danmark. I ett nordiskt perspektiv verkar 
förlusten av OV onekligen ha inträffat först i danska (jfr t.ex. Sundquist 2006). 
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1999:216 f.).54 Om detta stämmer eller inte är en fråga av stor betydelse; 
tolkningen implicerar rimligen att VAux och OV genomgående eller stund-
tals varit ledföljdskategorier som saknats i en automatiserad, mental gram-
matik (jfr Petzell 2011:144–156). 

I avsnitt 4.2.3 betonade jag att det inte fanns något enkelt sätt att mäta om 
OV och relaterade ledföljder har ett samband med muntlighet och skriftlig-
het. Ett problem är att det i dagsläget saknas en gruppering av texterna efter 
formalitetsgrad; för bara ett fåtal texter har vi uppgifter som tydligt anger om 
det rör sig om en muntligt eller skriftligt präglad text. Däremot ger analysen 
av intertextuell variation en möjlighet att inleda en diskussion om variabler-
nas eventuella samband med formalitetsgrad. 

En första observation som måste göras är att omfattande intertextuell va-
riation existerar. Ledföljderna OV, PP-V och VAux realiseras i olika grad i 
olika texter. Detta är kompatibelt med att OV, PP-V och VAux hör ihop med 
formalitetsgrad. Om min undersökningskorpus innehåller texter av olika 
stilistisk karaktär, vilket den med all sannolikhet gör (jfr avsnitt 4.2.3, 4.3), 
är stil en potentiell faktor som kan förklara den intertextuella variationen. 
Däremot är det givetvis otillräckligt att konstatera att intertextuell variation 
finns; observationen är precis lika kompatibel med att OV, PP-V och VAux 
associeras till muntlighet. 

Följdfrågan måste alltså bli om texter med hög andel OV, VAux och 
PP-V uppvisar oberoende tecken på hög grad av skriftlighet, och om texter 
med hög andel VO, V-PP och AuxV uppvisar tecken på hög grad av munt-
lighet. Låt oss i denna diskussion ta vår utgångspunkt i textpartier från två 
olika verk i undersökningskorpusen: ett från Nils Gyllenstiernas Brev och ett 
från Agneta Horns Beskrivning. Som framgick av analysen innehåller Gyll-
enstierna en osedvanligt hög andel OV, PP-V och VAux, medan Horn har en 
synnerligen hög andel VO, V-PP och AuxV. De två partierna visas nedan: 

Thernäst effter som Jag strax I begynnelsen hade henne kortligen latidt förstå, 
huar vpå Jagh förnemligst vtaff E. K. Ma:t, till henne war förskicket, Szå 
förewende Jagh och seden, then höxste flijtt megh mögeligit war, till att öffu-
ertale och beweche henne ther till, att hon vtryckeligen siit Ja och samptycke, 
vdi thenne saach, ifrå sigh giffue wille (Gyllenstierna 116) 

 
Och när forstinan thet hörde, sände hon mig 3 stora korgar mädh frukt och en 
mäd sköna windrufwe i mit kuarter. Och lät forsten traktera oss träflig wäl vr 
sit eget kök om afton mädh rinst win och sarbsteröl. Och war hans hof-
mästare der nere och skule traktera oss (Horn 95) 

Vid en jämförelse av de två partierna är det tydligt att Gyllenstierna ger ett 
mer formellt och skriftspråkligt intryck än Horn. Partiet från Gyllenstierna 
har flera attribut som brukar nämnas som typiska för en formell stil (jfr t.ex. 
                               
54 För en upplysande sammanfattning och diskussion av hur och varför tidigare forskning 
dragit sådana slutsatser hänvisas till Petzell 2011:144–156.  
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Fischer 2007:13 och där angivna referenser; se även Lagerholm 1999:29–62 
för mer utförlig diskussion). Framförallt är meningsbyggnaden mycket kom-
plex. Stycket består av en enda lång mening, innehåller bisatser på olika 
underordningsnivåer och har ett långt fundament. Stycket från Horn består 
av tre grafiska meningar trots att det är något kortare än Gyllenstiernas, inne-
håller bara en bisats och saknar långa fundament. 

Resonemanget utgår förstås från mycket begränsad data, men mitt intryck 
är att partierna är någorlunda representativa för de två texterna. Det är heller 
ingen hemlighet att Horn i allmänhet anses vara en talspråkligt präglad för-
fattare (se vidare Holm 2000), och jag har tidigare påpekat att empiriska 
argument för att OV och VAux är skriftspråksfenomen i hög grad har utgått 
från ledföljdernas låga andel hos Horn (se Platzack 1983; Delsing 1999; jfr 
Petzell 2011). Således skulle observationen kunna tas för ett första indicium 
på att OV, PP-V och VAux är ledföljder som gynnas av att texten i övrigt 
uppvisar drag associerade till skriftlighet. 

I vilken mån observationen är allmängiltig skulle kunna studeras genom 
att karaktärisera undersökningskorpusens texter efter olika formella kriterier. 
En tillförlitlig sådan studie vore omfattande, och som redan påpekades i av-
snitt 4.3 faller det utanför arbetets ram att genomföra den. Däremot tror jag 
att det är ett rimligt antagande att andelen OV, VAux och PP-V korrelerar 
med texternas formalitetsgrad, åtminstone under nysvensk tid då Horn och 
Gyllenstiernas texter är skrivna. 

Ett väsentligt påpekande är emellertid att ett visst mått av skriftlighet inte 
implicerar att en ledföljd är skriftspråksspecifik. Förhållandet mellan be-
grepp som skriftspråklig och skriftspråksspecifik kunde kanske egentligen 
förtjäna en längre utredning. Det är emellertid inte kontroversiellt att påstå 
att det kan finnas syntaktiska strukturer som i högre utsträckning används i 
skrift än i tal, men vars möjlighet ryms inom ramen för en mental gramma-
tik.55 Jag ska avsluta denna diskussion med att gå igenom tre förhållanden 
som snarast talar för ett behov av att nyansera bilden av OV och relaterade 
ledföljder som skriftspråksspecifika (se även Petzell 2011). 

Det första förhållandet rör främst användningen av OV i de olika texterna. 
Det är ett viktigt konstaterande att samtliga 43 texter innehåller åtminstone 
något belägg på OV-ledföljd, trots att jag bara excerperat delar av texterna. 
Den intertextuella variationen är alltså inte kvalitativ, utan består i att OV 
förekommer mer eller mindre ofta i olika texter. En sådan situation förefaller 

                               
55 Ett exempel från modern svenska på en sådan struktur kunde vara bisatser med ha-bortfall. 
Det har tidigare påståtts att ha-bortfall i modern svenska är skriftspråksspecifikt. Empiriska 
studier har visserligen visat att det är betydligt vanligare i skrift än i tal, men även att det tycks 
förekomma i talspråk i omkring tio procent av möjliga fall (se Sangfelt 2014:8 f. och där 
refererad litteratur). Att en sats som i (i) nedan inte skulle rymmas i min egen mentala gramm-
atik, eller att jag inte skulle kunna yttra den i spontant talspråk, förefaller mig helt främmande.  
 
(i)   Har du hört att Linda döpt sin hund till Maja? 
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kompatibel med att OV-strukturer ingår i alla författares mentala grammatik, 
även om den kvantitativa andelen korrelerar med formalitetsgrad. 

 Det andra förhållandet utgår från variabeln PP-V–V-PP. Som bekant är 
PP-V en ledföljd som fortsatt förekommer i modern svenska, i alla fall om 
det rör sig om PP-adverbial (jfr SAG III:413–414). Jag har svårt att se att 
PP-V helt skulle saknas i äldre svensk grammatik. Givet ett sådant antagande 
är det slående att variationen för PP-V–V-PP och OV–VO uppvisar likartade 
mönster. Utifrån analysen av intertextuell variation tycks det faktiskt inte 
konsistent att hävda att OV men inte PP-V varit en skriftspråksspecifik led-
följd utan existens i en mental grammatik. 

Det är vidare intressant att den intertextuella variationen för PP-V–V-PP 
fortfarande är omfattande under 1700-talet, medan den tydligt minskar för 
OV–VO och VAux–AuxV. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara 
följande: att OV- och VAux-strukturer ingår i mentala grammatiker är en 
förutsättning för intertextuell variation, och den intertextuella variationen 
upphör när strukturen försvinner från människors mentala grammatik. PP-V 
fortsätter att uppvisa intertextuell variation, eftersom den inte försvinner från 
människors mentala grammatik. 

Användningen av VAux skiljer sig från PP-V och OV på så sätt att den 
inte har belagts i samtliga av undersökningskorpusens texter. Möjligen 
kunde detta tala för att VAux inte genomgående ingår i en mental gramma-
tik, då evidens saknas för att ledföljden har använts i ett talspråkligt präglat 
verk som Horns Beskrivning (men jfr även avsnitt 8.4). Beträffande VAux 
vill jag dock framhålla ett förhållande som talar mot att ledföljden kommer 
av en icke-automatiserad stilistisk regel, där skribenter placerar det finita 
verbet i sist i en bisats. Argumentet har påtalats av Petzell (2011:155), och 
kan ges stöd och utvecklas av min empiri. 

I de äldre svenska texter som undersöks av Petzell saknas ledföljden 
Main-Obj-Fin helt och hållet. Så är även fallet bland mina belägg, och inte 
heller förekommer ledföljden Main-Obj-Aux. Faktum är att V och Aux inte 
en enda gång är separerade av ett icke-verbalt led om huvudverbet föregår 
hjälpverbet, trots att mina undersökningar innehåller totalt 487 belägg på 
VAux. Generaliseringen stämmer illa överens med att äldre svenska skriben-
ter anammar en ytlig, stilistisk regel för att placera ett finit verb sist i en bi-
sats (jfr t.ex. Åkerlund 1944:66; Bergman 1970:92). 

Man kan här förstås diskutera om en grammatisk princip implicerar att 
den är inlärd via talspråk i tidig barnaålder, eller om den lika gärna kunde 
vara inlärd via läsning och skrivundervisning. Svaret är rimligen avhängigt 
av hur vi definierar en grammatisk princip, även om jag tar för givet att reg-
ler/principer inlärda via ett skriftspråkligt medium inte har samma status i ett 
I-språk som principer som lärts in i tidig barnaålder. 

Utan att här påstå att användningen av VAux (eller OV) genomgående 
måste komma av strukturer som lärts in i tidig barnaålder vill jag ändå kon-
statera följande: äldre svenskt språkbruk tyder på att skribenter följer en 
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automatiserad, abstrakt princip som gör det möjligt att placera ett huvudverb 
före ett hjälpverb, och att denna princip innehåller en restriktion om att ver-
ben då måste stå intill varandra. 

Analysen av intertextuell variation ger oss sammantaget inte skäl att 
överge vad jag i avsnitt 4.1.2 omtalade som en nollhypotes om språket i 
äldre svenska texter: att det är ett utslag av spontan och automatiserad språk-
användning. Till frågor om ledföljdernas status i en mental grammatik åter-
kommer jag i avsnitt 8.4, där jag diskuterar hur försvinnandet av OV och 
relaterade ledföljder bör analyseras som ett exempel på en språklig varia-
tions- och förändringsprocess. 

6.3 Variationsanalysen 
I detta avsnitt undersöks de oberoende variablernas inverkan på OV–VO, 
PP-V–V-PP och VAux–AuxV. I avsnitt 6.3.1 ger jag en introduktion till det 
statistiska verktyg som använts för att analysera variationen, och klargör hur 
resultatredovisningen är disponerad. I avsnitt 6.3.2–6.3.7 analyserar jag hur 
variablerna DP-typ, PP-typ, syntaktisk nivå, pied-piping, verbkomplextyp 
och subjektstyp inverkar på ledföljdsvariationen i äldre svenska. 

6.3.1 Introduktion till variable rules analysis 
I analysen av oberoende variabler använder jag mig av det statistiska red-
skapet variable rules analysis, förkortat VARBRUL. VARBRUL är intimt 
sammankopplat med uppkomsten av sociolingvistisk variationsforskning 
under 1960-talet, och har sedan 1970-talet använts för att analysera språk-
strukturell variation på statistisk grund (se vidare Tagliamonte 2006:129–
131). Variationsanalysen vilar på det teoretiska antagandet att en språklig 
betydelse eller funktion kan uttryckas med olika former, och att valet av 
form styrs av den inom- eller utomspråkliga kontexten. Språkstrukturell va-
riation analyseras alltså lämpligen med kvantitativa metoder (se Tagliamonte 
2006:9–10, 129–131; jfr även Weinreich, Labov & Herzog 1968).56 

En syntaxhistorisk studie är inte ett prototypiskt användningsområde för 
VARBRUL-analyser. De språkliga nivåer som vanligen analyserats med 
hjälp av redskapet är den fonologiska och den morfologiska, och materialet 
är vanligen modernt och talspråkligt (se Håkansson 2008:107 och där an-
förda referenser). Inom nordistiken har VARBRUL emellertid använts i 
sammanhang som liknar detta; Håkansson (2008) har analyserat möjligheten 
                               
56 En användarvänlig introduktion till VARBRUL finns i Tagliamonte 2006, vilket är det verk 
jag framförallt utgår från i detta avsnitt. En statistiskt mer djuplodande introduktion återfinns i 
Paolillo 2002, och en mer kritisk diskussion om fördelar och nackdelar med VARBRUL i 
förhållande till andra statistikprogram i Tagliamonte 2012:137 ff. För en kortfattad introduk-
tion i ett nordistiskt sammanhang; se Håkansson 2008:108–110. 



 135

till subjektsutelämning i fornsvenska med hjälp av programmet, och Sund-
quist (2006) applicerat det för att studera OV–VO i äldre norska. Metoden är 
alltså inte oprövad. 

Den centrala komponenten i en VARBRUL-analys är ett flertal faktor-
grupper, som var och en innehåller ett flertal faktorer. En faktorgrupp mot-
svarar en oberoende variabel, medan faktorerna är faktorgruppernas värden. 
En faktorgrupp och dess faktorer ska alltså kunna påverka i vilken utsträck-
ning en språklig variant realiseras, och kan vara både av utom- eller av 
inomspråklig karaktär (se Tagliamonte 2006:104 f.). För mina undersök-
ningar kan begreppen konkretiseras utifrån den oberoende variabeln DP-typ, 
som bland annat innehåller värdena typ 1 och typ 2 (se avsnitt 5.2.1). DP-typ 
är ett exempel på en faktorgrupp med faktorerna typ 1 och typ 2, som antas 
påverka valet av variant, alltså OV eller VO. Ordet faktor i denna bemär-
kelse skiljer sig från den mer allmänna betydelsen ’något som påverkar’, 
vilket snarare motsvarar begreppet faktorgrupp (jfr Tagliamonte 2012:121). I 
avhandlingen används faktor i båda betydelserna, men det ska av samman-
hanget tydligt framgå vad som avses i ett specifikt fall. 

Det övergripande syftet med en VARBRUL-analys är att fastställa om det 
föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan valet av språklig variant 
och olika faktorgrupper. Den statistiska metoden är en typ av logistisk 
regressionsanalys som kallas step up/step down (se vidare Tagliamonte 
2006:140–145, 2012:121–138). Step up/step down syftar något förenklat på 
att VARBRUL först lägger till faktorgrupper stegvis för att skapa en kombi-
nation av faktorgrupper med den tydligaste statistiska signifikansen (step 
up). Därefter utgår VARBRUL från samtliga faktorgrupper och utesluter de 
som försämrar signifikansen (step down). Om analysen är tillförlitlig är 
kombinationen av faktorgrupper identisk vid step up och step down. I ana-
lysen utgår programmet från nollhypotesen att en faktorgrupp inte har en 
inverkan på valet av variant. Om hypotesen kan falsifieras med minst 95 
procents sannolikhet (p < 0,05) inkluderas den i modellen av statistiskt signi-
fikanta faktorgrupper. 

VARBRUL-analysen förser också varje faktor med ett sannolikhetsvärde 
(eng. probabilistic weight) (se vidare Tagliamonte 2006:145, 156). Ett sann-
olikhetsvärde ges som en siffra mellan 0 och 1, där ett värde närmare 1 ska 
tolkas som ett utslag av att den aktuella faktorn gynnar ett visst värde för den 
språkliga varianten och ett värde närmare 0 missgynnar det. Sannolikhets-
värden är i grunden relativa i förhållande till varandra, men vanligen gäller 
att ett värde över 0,50 gynnar valet av en viss variant och att ett värde under 
0,50 missgynnar den (Tagliamonte 2006:145). Utifrån sannolikhetsvärden 
beräknas också en faktorgrupps spännvidd (eng. range). Spännvidden erhålls 
genom att det högsta sannolikhetsvärdet i en faktorgrupp subtraheras med 
det lägsta, och är alltså ett mått på en faktorgrupps inverkan på variationen. 
De faktorgrupper som har högst spännvidd bör också vara de som är statist-
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iskt signifikanta. I resultatredovisningen anges spännvidd enbart om faktor-
gruppen har en statistiskt signifikant inverkan på den beroende variabeln. 

För att en VARBRUL-analys ska kunna genomföras med rimlig tillförlit-
lighet finns vissa krav på de data analysen bygger på. Analysen kan exem-
pelvis vara olämplig om ett visst värde på den beroende variabeln är väldigt 
frekvent; om ett värde överstiger 95 procent (och det andra värdet alltså un-
derstiger 5 procent) är det vanligt att olika komplikationer uppstår (se Guy 
1988:131 f.). Ett annat krav är att samtliga faktorer i analysen innehåller 
variation med avseende på variabelns värde. Om detta krav inte uppfylls 
uppstår s.k. *knockout, och data måste i så fall kodas om genom exempelvis 
hopslagning eller uteslutning av faktorer (se Tagliamonte 2006:152 f.). Olika 
typer av problem har flera gånger uppstått i genomförandet av VARBRUL-
analyserna, vilket då kommenteras på aktuell plats i redovisningen. 

Sammanlagt har jag genomfört 42 olika VARBRUL-analyser. Antalet 
kommer av att jag utgår från tre beroende variabler, OV–VO, PP-V–V-PP 
och VAux–AuxV, och att en beroende variabel analyseras en gång för var 
och en av de sju tidsperioderna, vilket i sig ger 21 olika analyser. Dessutom 
utförs analyserna separat för Fin- och Aux-kontexter, vilket sammanlagt ger 
42 analyser. Det säger sig självt att en fullständig genomgång av analyserna 
hade blivit oerhört detaljerad och utrymmeskrävande, och min resultatredo-
visning måste därför blir mer sammanfattande. Däremot återger jag samtliga 
42 VARBRUL-analyser i bilaga 4 i deras ursprungliga form. 

Framställningen nedan är organiserad efter de olika faktorgrupperna, 
alltså DP-typ, PP-typ, syntaktisk nivå, verbkomplextyp, pied-piping och sub-
jektstyp. Jag inleder med att redovisa hur OV–VO, PP-V–V-PP eller VAux–
AuxV förändras över tid i de olika faktorerna. Om en faktorgrupp och dess 
faktorer har operationaliserats på ett identiskt sätt i Fin- och Aux-kontexter 
slår jag till en början ihop resultatet för de två undersökningarna. Annars 
redovisas de separat. Därefter visas en sammanfattning av aktuella VAR-
BRUL-analyser. Jag anger här om kvantitativa skillnader inom en faktor-
grupp är statistiskt signifikanta, och om några modifikationer har behövt 
göras för att kunna genomföra analysen (*knockout, uteslutning, hopslagning 
etc.). I dessa tabeller separeras Fin- och Aux-kontexter och möjliga skillna-
der mellan de två undersökningarna diskuteras således på denna plats. 

6.3.2 DP-typ 
Faktorgruppen DP-typ identifierades mot bakgrund av Delsings (1999) stu-
die av OV–VO i äldre svenska. Delsings data tyder på att andelen OV i flera 
undersökningsperioder är intimt förknippad med objektets form. Mellan 
Yngre fornsvenska I och åtminstone Äldre nysvenska I förekommer objekt 
av DP-typ 2 i både OV- och VO-ledföljd (fraser med pronomen, nakna sub-
stantiv vid funktionsverb etc.). Objekt av DP-typ 1 förekommer nästan ute-
slutande i VO-ledföljd (genitivattribut med efterföljande substantiv, substan-
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tiv i bestämd form etc.). De två exemplen i (3a–b) är alltså kompatibla med 
det system som Delsing (1999) postulerar från och med år 1375. I (3a) före-
går ett objekt med possessivt pronomen sitt huvudverb, och i (3b) står ett 
substantiv i bestämd form efter huvudverbet. 

(3)  a. Oc jak skal idhur barn döma (B&J 64) 
    b. tha prästin hafdhe nidhirlakt smaswenin a altarit (JärT 30) 

Som fastställdes i avsnitt 5.2.1 bryter jag ut personliga/anaforiska pronomen 
ur typ 2 och analyserar dem som en separat faktor. Dessutom analyseras 
koordinerade objekt separat, då de inte utan vidare kan indelas i DP-typ 1 
och 2. Delsing (1999) menar dessutom att belägg i faktorn koordinerad till 
övervägande del förekommer i VO-ledföljd redan i den första tidsperioden, 
till skillnad från andra DP-typer (se även avsnitt 5.2.1). 

I figur 15 nedan visar jag hur andelen OV förändras över tid i de fyra 
olika faktorerna. Aux- och Fin-kontexter har här slagits ihop, då faktor-
gruppen innehåller identiska faktorer i de två undersökningarna.   

 

 
Figur 15. Procentandelen OV i relation till DP-typ. 

Av figuren kan man sluta sig till att det finns klara paralleller mellan min 
och Delsings (1999) undersökning. I den första undersökningsperioden är 
OV vanligt för samtliga DP-typer utom koordinerade objekt. Därefter in-
träffar en allmän frekvensminskning för OV-ledföljd, men det är tydligt att 
den drabbar olika DP-typer i olika hög grad. I Yngre fornsvenska I översti-
ger andelen OV-ledföljd för pronominella objekt fortfarande 50 procent. 
Andelen OV i typ 2 är inte heller särskilt låg, drygt 30 procent. Däremot är 
OV med DP-typ 1 ovanligt, precis som Delsings (1999) studie visar. En viss 
tendens till en sådan fördelning finns redan i Äldre fornsvenska II, där pro-
nominella objekt har en klart högre frekvens OV än övriga DP-typer. Skill-
naden mellan faktorerna typ 1 och typ 2 är emellertid liten. 
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Typ 1-objekt förblir ovanliga i preverbal position i resterande delar av 
undersökningen. Delsing (1999:216 f.) diskuterar om OV med DP-typ 1 åter 
ökar i frekvens mellan Äldre nysvenska I och II, och redovisar en preliminär 
studie som antyder att så är fallet i vissa texter. En sådan hypotes får dock 
inget stöd alls av min analys, där OV med DP-typ 1 är lika ovanligt i de två 
äldre nysvenska perioderna. Däremot observeras en tillnärmning för olika 
faktorer efter Yngre fornsvenska II. I Äldre nysvenska I finns inte längre 
någon frekvensskillnad mellan faktorerna pronominell och typ 2. Detta beror 
både på en viss ökning av OV med övriga typ 2-objekt och en minskning av 
OV med pronominella objekt i förhållande till föregående period. Mellan 
Äldre nysvenska I och II sjunker andelen OV något i faktorerna typ 2 och 
pronominell. Dessutom uppvisar koordinerade objekt nu en förvånansvärt 
hög andel OV, vilken är närmast identisk med den för pronominell och typ 2. 
I den sista undersökningsperioden är OV ovanligt oavsett DP-typ. En viss 
skillnad tycks ändå leva kvar, då faktorerna typ 2 och pronominell har en 
andel OV på omkring 10 procent, medan andelen för typ 1 och koordinerad 
bara uppgår till någon enstaka procent. 

I tabell 23 nedan visas i vilka tidsperioder DP-typ ingår i den kombination 
av faktorgrupper som bedömts ha högst statistisk signifikans. Vid de till-
fällen faktorgruppen är statistiskt signifikant återger jag dess spännvidd. 
Tabellen innehåller information både om Fin- och om Aux-kontexter. 

Tabell 23. VARBRUL-analyser av faktorgruppen DP-typ. 

Period Spännvidd Fin Spännvidd Aux Kommentar 

Äfsv I 48,8 Ej signifikant Utesluten: Aux-Koord 
Äfsv II 50,2 43,2 − 
Yfsv I 54,9 62,5 − 
Yfsv II 54,1 64,3 − 
Änsv I 29,9 56,8 − 
Änsv II 38,1 Ej signifikant − 
1700-tal 41,7 Ej signifikant *Knockout: Aux-Koord 

VARBRUL-analyserna visar att frekvensskillnader mellan DP-typer ofta är 
statistiskt signifikanta. Spännvidden överstiger vanligen 40, vilket är att be-
trakta som ett högt värde.57 Av tabellen framgår dock en möjlig skillnad mel-
lan Fin- och Aux-kontexter. I Fin-kontexter har DP-typ en statistiskt signifi-
kant inverkan i samtliga perioder, men i Aux-kontexter uppnås inte statistisk 
signifikans i Äldre fornsvenska I, Äldre nysvenska II eller 1700-tal. För 
Äldre fornsvenska I finns emellertid en tämligen enkel förklaring. I denna 
period missgynnar koordinerade objekt OV, men faktorn koordinerad har 
behövt uteslutas i Aux-kontexter då den totalt bara innehåller två belägg. 
                               
57 Det finns förstås ingen tydlig gräns för när en spännvidd lämpligen kallas hög och när den 
lämpligen kallas låg. Det är dock upplysande att de lägsta spännvidderna i mina analyser som 
ändå är statistiskt signifikanta ligger omkring 15, och de högsta spännvidderna uppemot 70.      
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I Äldre nysvenska II och under 1700-talet förefaller dock Fin- och Aux-
kontexter uppföra sig olika. Jag vill emellertid påpeka att resultatet för båda 
perioderna är ganska lika i de två kontexterna, även om OV med DP-typ 1 är 
några procentenheter vanligare i Aux-kontexter.58 Möjligen avspeglar resul-
tatet att faktorgruppen i allmänhet blir något mindre betydelsefull mellan 
Äldre nysvenska I och II. 

Analysen av DP-typ ger resultat som liknar dem i Delsing 1999. Det råder 
ingen tvekan om att faktorn typ 1 inte uppvisar samma diakrona utveckling 
som typ 2 och pronominell. I ett avseende finns emellertid en skillnad mellan 
min och Delsings studie, och detta måste betonas. Även om OV med DP-typ 
1 är sällsynt från och med Yngre fornsvenska I i min studie är det inte lika 
sällsynt som i Delsings. Om vi beräknar andelen OV med DP-typ 1 för texter 
som ingår i Delsings huvudundersökning och är skrivna mellan 1375 och 
1600 får vi ett resultat på omkring 1,4 procent (se Delsing 1999:190). I mina 
undersökningar motsvaras detta av en sammanlagd andel på strax under 10 
procent, vilket är en väsentlig skillnad. Vad skillnaden skulle kunna bero på 
återkommer jag till i avsnitt 6.4, där jag fortsätter diskussionen om hur DP-
typ inverkar på OV- och VO-ledföljd. 

6.3.3 PP-typ 
Faktorgruppen PP-typ innehåller två faktorer: bunden och fri prepositions-
fras. En sådan distinktion är intressant att göra i ett sammanhang där förlus-
ten av OV-ledföljd studeras, eftersom bundna prepositionsfrasformade sats-
led i flera avseenden liknar objekt; typiska drag är att de ingår i verbets va-
lens, fungerar som komplement och förekommer efter V i modern svenska. 
Däremot är fria prepositionsfrasformade led syntaktiskt optionella, fungerar 
som adverbial och kan än idag förekomma i ledföljden PP-V. Ett prototy-
piskt exempel i kategorin bunden visas i (4a), där PP:n a prést är komple-
ment till och bundet av huvudverbet kallæ. I (4b) finns ett prototypiskt ex-
empel på kategorin fri, där PP:n om natthena är en optionell tidsangivelse (se 
även avsnitt 5.2.2). 
 
(4)   a. þa scal a prést kallæ (ÄVgL KB 1) 
      ’då skall man kalla på en präst’ 
    b. ath the wille om natthena draga jn for staden (HT 105) 

I figur 16 nedan visas hur variationen mellan PP-V och V-PP påverkas av 
PP-typ i de olika undersökningsperioderna. Återigen slår jag ihop Fin- och 
Aux-kontexter, då faktorgruppen har operationaliserats på ett identiskt sätt i 
de två undersökningarna. 

                               
58 I Fin-kontexter uppgår andelen OV med DP-typ 1 till 8 respektive 2 procent; i Aux-
kontexter är siffrorna 15 respektive 5 procent. 
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Figur 16. Procentandelen PP-V i relation till PP-typ. 

Att döma av figuren uppvisar PP-typerna till en början en liknande diakron 
utveckling. Bundna PP-led uppträder visserligen i preverbal position med en 
betydligt högre frekvens än fria i den första undersökningsperioden, men 
därefter minskar ledföljden tydligt i båda PP-typerna. I resterande forn-
svenska tidsperioder förblir andelen PP-V relativt konstant; båda faktorerna 
har genomgående en frekvens PP-V mellan 10 och 20 procent. 

Däremot uppstår en frekvensskillnad i relation till bundna och fria prepo-
sitionsfraser vid brytpunkten mellan fornsvenska och nysvenska, då fria PP-
led uppvisar en ökning från knappt 20 till knappt 40 procent PP-V-ledföljd. I 
de två sista undersökningsperioderna stiger PP-V ytterligare i faktorn fri. 
Under 1700-talet är ledföljden mer frekvent än någonsin om PP-ledet är fritt, 
och förekommer i nästan hälften av möjliga fall. Däremot inbegrips inte 
bundna PP-led i denna utveckling. Möjligen kan vi notera en smärre fre-
kvensökning mellan Äldre nysvenska I och II, men under 1700-talet under-
stiger PP-V för första gången 10 procent om PP-ledet är bundet. Likt OV 
tycks preverbala PP-komplement vara på väg att försvinna när vi når 1700-
talet, även om frekvensminskningen för PP-komplement inte är riktigt lika 
tydlig som för objekt.   

I tabell 24 nedan visar jag under vilka perioder PP-typ har en statistiskt 
signifikant inverkan på variationen mellan PP-V och V-PP. 

Tabell 24. VARBRUL-analyser av faktorgruppen PP-typ. 

Period Spännvidd Fin Spännvidd Aux Kommentar 

Äfsv I 28,3 Ej signifikant − 
Äfsv II Ej signifikant Ej signifikant − 
Yfsv I Ej signifikant Ej signifikant − 
Yfsv II Ej signifikant 24,7 − 
Änsv I 31,3 46,5 − 
Änsv II 23,4 42,0 − 
1700-tal 50,4 57,4 − 



 141

VARBRUL-analyserna bekräftar vad som redan framgått av den kvantitativa 
fördelningen för olika PP-typer. I Äldre fornsvenska I har PP-typ en signifi-
kant inverkan på variationen i Fin-kontexter, där faktorn bunden gynnar 
PP-V. Att faktorgruppen inte har signifikant inverkan på valet av variant i 
Aux-kontexter kan bero på ett dåligt statistiskt underlag; faktorerna innehål-
ler enbart 14 belägg vardera på PP-V och V-PP. Vidare är det tydligt att en 
skillnad uppstår någon gång vid brytpunkten mellan fornsvensk och ny-
svensk tid, då fria PP-led börjar gynna ledföljden PP-V. I Fin-kontexter har 
faktorgruppen en statistiskt signifikant inverkan i Äldre nysvenska I. I Aux-
kontexter är inverkan statistiskt signifikant redan i Yngre fornsvenska II, 
även om spännvidden är relativt liten. 

I avsnitt 5.2.2 framhöll jag att det stundtals kan vara mycket svårt att 
skilja mellan bundna och fria adverbial i historiska texter. Detta är även en 
anledning till att tidigare forskning aldrig försökt kartlägga utvecklingen av 
PP-V, vare sig för bundna eller fria PP-led. Osäkerhetsfaktorn är förstås 
viktig att ha i åtanke när faktorgruppens betydelse bedöms. Med reservation 
för detta verkar det ändå gå att påvisa ett tydligt diakront mönster: PP-V ökar 
i frekvens i början av nysvensk tid, men detta gäller bara om PP-ledet är fritt. 
PP-V förblir ovanlig om PP:n är bunden, och möjligen försvinner sådana 
strukturer samtidigt med OV-ledföljd. En fördelning som påminner om situ-
ationen i modern svenska syns alltså för första gången i början av 1500-talet, 
och tendensen är som tydligast i den allra sista undersökningsperioden. 

6.3.4 Syntaktisk nivå 
Syntaktisk nivå är den enda faktorgrupp som operationaliserats för alla bero-
ende variabler. Aux-kontexter delas upp i tre faktorer: huvudsats, bisats och 
infinitivfras. I Fin-kontexter finns bara bisatser och huvudsatser, eftersom 
infinitivfraser per definition saknar ett finit verb. En analys av syntaktiska 
nivåer är inte heller möjlig att genomföra för växlingen mellan Main-Fin 
och Fin-Main, eftersom beläggen bara består av bisatser. 

I detta avsnitt går jag i tur och ordning igenom hur syntaktisk nivå inver-
kar på OV–VO, PP-V–V-PP och VAux–AuxV. Variabeln är intressant för 
OV–VO och PP-V–V-PP på så sätt att det finns OV- och PP-V-typer som 
bara förekommer i bisatser, men vi vet inte om detta betyder att OV och 
PP-V är mer frekvent i bisatser. För ledföljden VAux gäller att tidigare 
forskning betraktat ledföljden som bisatsspecifik, eftersom den uteslutande 
studerats i Fin-kontexter. Ingen har dock undersökt distributionen i kontex-
ter där VAux kan förekomma oavsett syntaktisk nivå. 

OV–VO 
I figur 17 visar jag utvecklingen av andelen OV i olika syntaktiska nivåer, 
med data från Fin-kontexter. 
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Figur 17. Procentandelen OV i relation till syntaktisk nivå – Fin-kontexter.  

Resultatet antyder att förlusten av OV till stor del går till på ett liknande sätt 
i huvudsatser och bisatser. Visserligen observeras inledningsvis en frekvens-
skillnad; i Äldre fornsvenska I är OV omkring 15 procentenheter vanligare i 
bisatser än i huvudsatser. I Äldre fornsvenska II är andelen OV närmast 
identisk i de två syntaktiska nivåerna, och parallella procentvärden bevaras i 
resterande fornsvenska perioder. Mönstret förändras dock mellan fornsvensk 
och nysvensk tid, då andelen OV stiger med omkring 10 procentenheter i 
bisatser och sjunker med omkring 10 procentenheter i huvudsatser. Därefter 
fortsätter OV att sjunka i frekvens oberoende av syntaktisk nivå, men detta 
betyder även att en frekvensskillnad upprätthålls till fördel för bisatser. 

Kanske tyder resultatet på ett samband mellan möjlighet till olika OV-
typer och andel OV-ledföljd. Som visades i avsnitt 6.1.5 har bisatsspecifika 
OV-typer blivit betydligt vanligare i äldre nysvenska. En högre andel OV i 
bisatser sammanfaller dock inte helt i tid med frekvensförskjutningen från 
Fin-Obj-Main till Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin. Undersökningen av 
olika OV-typer indikerade att denna övergång påbörjas redan i Yngre forn-
svenska II, men för denna tidsperiod finns inga som helst tecken på att bisat-
ser gynnar OV. 

I tabell 25 nedan visas hur syntaktisk nivå inverkar på OV–VO i Aux-
kontexter. 
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Tabell 25. OV i relation till syntaktisk nivå – Aux-kontexter. 

Period 
Huvudsats Bisats Infinitivfras 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 13/14 − 0/1 − 25/38 66 
Äfsv II 5/17 (29) 7/16 (44) 39/112 35 
Yfsv I 6/17 (35) 9/35 26 17/67 25 
Yfsv II 5/23 (22) 12/46 26 36/95 38 
Änsv I 15/59 25 23/100 23 19/82 23 
Änsv II 15/51 29 22/112 20 29/100 29 
1700-tal 6/60 10 11/110 10 9/87 10 

Resultatet präglas delvis av brist på belägg, på så vis att det i några under-
sökningsperioder finns få belägg på bisatser och huvudsatser. Framförallt 
utmärker ett sådant förhållande de fornsvenska perioderna. Trots detta kan vi 
med viss säkerhet konstatera att syntaktisk nivå inte har samma inverkan i 
Aux-kontexter som i Fin-kontexter. I några tidsperioder går det visserligen 
att observera möjliga frekvensskillnader mellan faktorerna, men det är svårt 
att påvisa en systematik. I Äldre fornsvenska I är andelen OV betydligt 
högre i huvudsatser än i infinitivfraser, dock med reservation för att bara 14 
belägg påträffas i huvudsatser. I Yngre fornsvenska II är förhållandet om-
vänt, och infinitivfraser har en andel OV som är omkring 15 procentenheter 
högre än i bisatser och huvudsatser. I övrigt är procentandelen relativt lik-
värdig i olika syntaktiska nivåer. 

Tabell 26 nedan visar i vilka perioder syntaktisk nivå har en statistiskt 
signifikant inverkan på OV–VO i Fin- respektive Aux-kontexter.  

Tabell 26. VARBRUL-analyser av faktorgruppen syntaktisk nivå för OV–VO. 

Period Spännvidd Fin Spännvidd Aux Kommentar 

Äfsv I 32,3 42,7 *Knockout: Aux-Bisats 
Äfsv II Ej signifikant Ej signifikant − 
Yfsv I Ej signifikant Ej signifikant − 
Yfsv II Ej signifikant 31,4 − 
Änsv I 27,1 Ej signifikant − 
Änsv II 22,8 Ej signifikant − 
1700-tal 45,3 Ej signifikant − 

VARBRUL-analyserna ger stöd åt de observationer om syntaktiska nivåer 
som gjorts ovan. Beträffande de nysvenska perioderna är resultatet entydigt. 
Syntaktisk nivå har en statistiskt signifikant inverkan i Fin-kontexter, även 
om spännvidden är relativt liten i de äldre nysvenska perioderna. I Aux-kon-
texter har syntaktisk nivå inte en statistiskt signifikant inverkan under ny-
svensk tid. Ovan påtalade jag även att det fanns frekvensskillnader mellan 
faktorer i vissa fornsvenska perioder, vilket inbegrep Fin- och Aux-kon-
texter i Äldre fornsvenska I och Aux-kontexter i Yngre fornsvenska II. 
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Skillnaderna har bedömts vara statistiskt signifikanta. Jag upprepar dock att 
resultaten delvis baseras på ett sparsamt statistiskt underlag och att det inte 
är helt lätt att förstå varför infinitivfraser skulle gynna OV just i Yngre forn-
svenska II. 

Variationsanalysen av OV–VO och syntaktisk nivå inbjuder till följande 
slutsats. I de tre avslutande perioderna gynnas OV av bisatser i Fin-kon-
texter på ett tydligt och systematiskt sätt, där de bisatsspecifika OV-typerna 
Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin står för merparten OV-ledföljd. Ett sådant 
mönster observeras inte i de fornsvenska perioderna. I Aux-kontexter påver-
kar den syntaktiska nivån vanligen inte andelen OV. 

PP-V–V-PP 
I figur 18 nedan visar jag hur andelen PP-V förändras över tid i bisatser och i 
huvudsatser, med data från Fin-kontexter. 

 
Figur 18. Procentandelen PP-V i relation till syntaktisk nivå – Fin-kontexter. 

Av figuren syns att syntaktisk nivå till stor del har liknande inverkan på 
PP-V som på OV (jfr figur 18 med figur 17 ovan). Jag lämnar för ett ögon-
blick Äldre fornsvenska I okommenterad, och konstaterar att det i resterande 
fornsvenska perioder inte finns några större frekvensskillnader som kan föras 
tillbaka på syntaktiska nivåer. Möjligen är PP-V aningen mer frekvent i bi-
satser. Syntaktisk nivå verkar dock vara en betydelsefull faktorgrupp från och 
med Äldre nysvenska I; precis som vid analysen av OV är PP-V vanligare i 
bisatser, och det finns genomgående en skillnad på över 10 procentenheter 
mellan bisatser och huvudsatser. 

Resultatet för Äldre fornsvenska I avviker dock från analysen av OV–VO 
som redovisades ovan. I Fin-kontexter är OV vanligare i bisatser, och skill-
naden statistiskt signifikant (se figur 17 och tabell 26). PP-V är istället om-
kring 15 procentenheter vanligare i huvudsatser. Resultatet är svårtolkat; 
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mönstren för PP-V och OV är helt motsatta, trots att syntaktisk nivå i övrigt 
verkar ha en liknande inverkan på variablerna. Det kan påpekas att Äldre 
fornsvenska I är en period där merparten belägg kommer från huvudsatser, 
men det är inte så att belägg är väldigt sparsamt förekommande i bisatser. 
För OV–VO finns 414 belägg i huvudsatser och 45 i bisatser, för PP-V–
V-PP 249 belägg i huvudsatser och 36 i bisatser. 

I tabell 27 nedan visar jag hur syntaktisk nivå inverkar på PP-V–V-PP i 
Aux-kontexter. 

Tabell 27. PP-V i relation till syntaktisk nivå – Aux-kontexter. 

Period 
Huvudsats Bisats Infinitivfras 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 2/5 − − − 9/23 (39) 
Äfsv II 2/15 (13) 0/7 − 5/70 7 
Yfsv I 2/12 − 2/16 (13) 2/31 6 
Yfsv II 4/18 (22) 5/26 19 16/68 24 
Änsv I 16/42 38 25/82 30 8/64 13 
Änsv II 12/36 33 40/112 36 22/85 26 
1700-tal 13/51 25 40/97 41 28/61 46 

I de tre första perioderna finns totalt sett ganska få belägg, och för forn-
svensk tid är det svårt att dra säkra slutsatser om faktorgruppens inverkan. 
Några tydliga indikationer på frekvensskillnader finns egentligen inte, även 
om PP-V möjligen kunde vara vanligare i huvudsatser än i infinitivfraser i 
någon tidsperiod. Det statistiska underlaget blir bättre under nysvensk tid, 
och för i alla fall två av perioderna finns ganska tydliga frekvensskillnader 
mellan olika faktorer. I Äldre nysvenska I är PP-V ovanligt i infinitivfraser 
(13 procent), men vanligare i huvudsatser och bisatser (38 respektive 30 
procent). Under 1700-talet är PP-V ovanligare i huvudsatser (25 procent, 
men vanligare i bisatser och infinitivfraser (41 respektive 46 procent). 

I tabell 28 visas i vilka perioder syntaktisk nivå har en statistiskt signifi-
kant inverkan på variationen mellan PP-V och V-PP. 

Tabell 28. VARBRUL-analyser av faktorgruppen syntaktisk nivå för PP-V–V-PP. 

Period Spännvidd Fin Spännvidd Aux Kommentar 

Äfsv I 21,9 Ej signifikant Inga belägg: Aux-Bisats 
Äfsv II Ej signifikant Ej signifikant *Knockout: Aux-Bisats 
Yfsv I Ej signifikant Ej signifikant − 
Yfsv II Ej signifikant Ej signifikant − 
Änsv I 25,6 32,0 − 
Änsv II 25,7 Ej signifikant − 
1700-tal 14,6 26,0 − 
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Resultatet av VARBRUL-analyserna ligger helt i linje med de frekvensskill-
nader som observerats ovan. I Fin-kontexter är faktorgruppen enbart statist-
iskt signifikant i de nysvenska perioderna, om vi bortser från det svårtolkade 
resultat som erhållits för Äldre fornsvenska I. Faktorgruppens spännvidd blir 
dock aldrig särskilt omfattande, vilket stämmer överens med motsvarande 
analyser av OV–VO. Syntaktisk nivå verkar i allmänhet vara en mindre be-
tydelsefull faktorgrupp för variationen än vad DP-typ och PP-typ visat sig 
vara. Vad beträffar Aux-kontexter tycks det på ytan finnas vissa likheter 
med Fin-kontexter, då syntaktisk nivå är signifikant i två av de tre nysvenska 
perioderna. Men observationen är på sätt och vis missvisande. Som framgick 
av fördelningen i tabell 27 ovan är det inte samma faktorer som gynnar PP-V 
i Äldre nysvenska I respektive 1700-tal, och det finns inte någon allmän 
tendens till att bisatser skulle gynna PP-V. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att den slutsats om syntaktiska nivåer 
som presenterades för OV–VO i allt väsentligt kan överföras på växlingen 
mellan PP-V och V-PP. Syntaktisk nivå påverkar variationen i Fin-kontexter 
i de tre nysvenska perioderna, då bisatser gynnar och huvudsatser missgyn-
nar PP-V i likhet med OV. För Aux-kontexter går det inte att påvisa samma 
systematik, och vanligen har syntaktisk nivå inte en statistiskt signifikant 
inverkan på variationen. Således verkar huvudsatser missgynna OV och 
PP-V i de perioder där bisatsspecifika OV- och PP-V-typer är mer frekventa. 
Mönstret finns inte i Aux-kontexter, alltså i kontexter där olika OV- och 
PP-V-typer förekommer oavsett syntaktisk nivå. 

VAux–AuxV 
I tabell 29 nedan visar jag hur andelen VAux fördelar sig över olika syntak-
tiska nivåer. Resultatet från Aux-kontexter presenteras på en gång, eftersom 
syntaktisk nivå inte kan operationaliseras för Fin-kontexter. 

Tabell 29. VAux i relation syntaktisk nivå – Aux-kontexter.  

Period 
Huvudsats Bisats Infinitivfras 

Andel Procent Andel Procent Andel Procent 
Äfsv I 5/15 (33) 3/5 − 27/67 40 
Äfsv II 0/26 0 0/25 0 3/179 2 
Yfsv I 0/42 0 0/50 0 0/117 0 
Yfsv II 1/40 3 2/79 3 10/154 6 
Änsv I 5/99 5 10/185 5 23/159 14 
Änsv II 5/104 5 13/233 6 12/66 7 
1700-tal 0/115 0 4/197 2 0/153 0 

I alla perioder utom den första är VAux en ganska ovanlig ledföljd. Någon 
gång finns inga belägg alls (Yngre fornsvenska I) och någon gång bara några 
enstaka, trots att det totala antalet belägg genomgående är högt. Detta obser-
verades även i avsnitt 6.1.4, men av tabellen framgår att VAux typiskt är 
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ovanlig oavsett syntaktisk nivå. Mellan Yngre fornsvenska II och Äldre ny-
svenska II är VAux i alla fall som vanligast i infinitivfraser, och Äldre ny-
svenska I sticker ut som en period där resultatet tycks någorlunda tydligt. 
Under 1700-talet kommer samtliga fyra belägg på VAux från bisatser, trots 
att den allmänna fördelningen av belägg är relativt jämn. 

I tabell 30 nedan visas resultatet från de VARBRUL-analyser av VAux–
AuxV som inkluderar faktorgruppen syntaktisk nivå. 

Tabell 30. VARBRUL-analyser av faktorgruppen syntaktisk nivå för VAux–AuxV. 

Period Spännvidd Kommentar 

Äfsv I Ej signifikant Hopslagna: Huvud- och Bisats 
Äfsv II *Knockout VAux bara i: Infinitivfras 
Yfsv I − VAux saknas helt 
Yfsv II Ej signifikant − 
Änsv I 56,3 − 
Änsv II Ej signifikant − 
1700-tal *Knockout VAux bara i: Bisats 

Vid flera tillfällen uppstår problem i VARBRUL-analyserna, vilket inte är 
konstigt med tanke på att VAux ofta förekommer i mindre än 5 procent av 
möjliga fall (jfr avsnitt 6.1.4). I Äldre fornsvenska II och 1700-tal uppstår 
*knockout, då VAux bara är belagt i infinitivfraser respektive i bisatser. För 
Äldre fornsvenska I har jag valt att slå ihop huvudsatser och bisatser, då det 
totala antalet belägg är mycket litet i bisatser. Analysen antyder att det inte 
finns någon signifikant skillnad mellan satser och infinitivfraser. Yngre forn-
svenska II och Äldre nysvenska I och II är de enda perioder där VARBRUL-
analyser kan utföras utan att komplikationer uppstår. I Yngre fornsvenska II 
och Äldre nysvenska II bedöms syntaktisk nivå inte som statistiskt signifi-
kant. Däremot finns klara indikationer på att infinitivfraser gynnar VAux i 
Äldre nysvenska I. Spännvidden uppgår till 56,3, vilket onekligen är högt. 

Det allmänna intrycket är att syntaktisk nivå inte är en betydelsefull 
faktorgrupp för variationen mellan VAux och AuxV. Det finns möjligen en 
period där infinitivfraser gynnar VAux, men resultatet talar knappast för att 
huvudsatser och bisatser skulle uppföra sig olika, vilket är en relevant obser-
vation. Av tidigare forskning har VAux närmast uteslutande betraktats som 
en bisatsspecifik ledföljd, inom ramen för den kategori som gått under nam-
net slutställt finit verb eller liknande (jfr t.ex. avsnitt 6.2.5). Man kan emell-
ertid ifrågasätta att en sådan syntaktisk kategori vore relevant att urskilja i 
äldre svenska. VAux är en ledföljd som kan genereras i syntaktiska kontex-
ter där åtminstone ett hjälpverb inte står i V2-position, och i Aux-kontexter 
finns inga tecken på att ledföljden skulle hänga ihop med bisatser. 
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6.3.5 Pied-piping 
Faktorgruppen pied-piping operationaliseras efter Petzells (2011) hypotes 
om i vilka kontexter Main-Fin är en grammatisk bisatsledföljd i äldre 
svenska. Enligt Petzell (2011:157–167) kräver Main-Fin att ett icke-verbalt 
led har dragit med sig (pied-pipat) huvudverbet till vänster om hjälpverbet 
(jfr avsnitt 5.2.4). I (5a–b) visas två exempel med led som har dragit med sig 
eller hade kunnat dra med sig huvudverbet till en position före hjälpverbet, 
givet Petzells analys. I (5a) rör det sig om en PP (och även relativpronomen-
et som inleder matrissatsen), och i (5b) om ett objekt. I (5c) står det enda 
potentiella ledet, PP:n mz hans dotter, efter huvudverbet.       

(5)   a. huilket skeparen bekende sigh af andra hördtt hafua (STb 3 149) 
    b. hans ovener som hanom ey viliä hedhra ok dyrka (Luc 122) 
    c. ath han hafdhe lighat mz hans dotter (JT 1 6) 
 
Belägg där det finns ett relevant led till vänster om Main förs till faktorn pp 
(5a–b); belägg där ett sådant led saknas till vänster om Main förs till faktorn 
icke-pp (5c). Prediktionen är att faktorn pp mycket kraftigt ska gynna VAux, 
eller i mer sträng form att *knockout ska uppstå i faktorn icke-pp, givet Pet-
zells (2011) hypotes. 

I figur 19 nedan visas utvecklingen av VAux i faktorerna pp och icke-pp, 
där jag slagit ihop Fin- och Aux-kontexter. 

 
Figur 19. Procentandelen VAux i relation till pied-piping. 

Figuren visar på ett mycket intressant resultat. Under de tre första undersök-
ningsperioderna framträder egentligen inte någon tydlig skillnad alls mellan 
de två faktorgrupperna. VAux är ungefär lika vanlig i de två faktorerna i 
Äldre fornsvenska I, och sjunker därefter på ett likartat sätt fram till Yngre 
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fornsvenska II. Från och med denna period uppstår en tydlig skillnad bero-
ende på om det finns en typ av icke-verbalt led till vänster om huvudverbet 
eller inte; VAux beläggs nästan uteslutande i faktorn pp. Sammantaget fram-
står det närmast som om VAux är av olika karaktär före och efter början av 
yngre fornsvenska. Som vi kommer att se behöver bilden emellertid nyanse-
ras. 

I tabell 31 nedan visar jag utfallet av de VARBRUL-analyser som inklu-
derar faktorgruppen pied-piping. 

Tabell 31. VARBRUL-analyser av faktorgruppen pied-piping. 

Period Spännvidd Fin Spännvidd Aux Kommentar 

Äfsv I Osäker Ej signifikant Olika bedömningar: Fin 
Äfsv II *Knockout: icke-pp Ej signifikant − 
Yfsv I *Knockout: icke-pp − VAux saknas: Aux 
Yfsv II 45,4 *Knockout: icke-pp − 
Änsv I 54,1 66,6 − 
Änsv II 66,7 *Knockout: icke-pp − 
1700-tal *Knockout: icke-pp *Knockout: icke-pp − 

För Fin-kontexter har jag markerat analysen i Äldre fornsvenska I som osä-
ker, och detta kräver en förklaring innan andra analyser kommenteras. 
VARBRUL ger i detta fall olika utslag vid step up och step down. Vid step 
up, när analysens inledning består i att pröva signifikansen för en faktor-
grupp i taget, bedöms ingen faktorgrupp vara statistiskt signifikant. Vid step 
down, när samtliga faktorgrupper till en början inkluderas, blir kombination-
en av pied-piping och faktorgruppen subjektstyp signifikant. I faktorgruppen 
pied-piping gynnar faktorn pp VAux. Jag ska här inte försöka reda ut exakt 
vad detta beror på, men andelen Main-Fin är i alla fall högre i faktorn pp. 
VAux förekommer i 20 av 170 möjliga fall (12 procent) i faktorn pp, och i 1 
av 30 möjliga fall (3 procent) i faktorn icke-pp. 

Fram till Yngre fornsvenska I indikerar VARBRUL-analyserna att Fin- 
och Aux-kontexter inte uppför sig på samma sätt. I Aux-kontexter finns inga 
tecken på att faktorgruppen skulle vara betydelsefull före denna tidpunkt, 
vilket överensstämmer med det sammanlagda kvantitativa resultatet. I Fin-
kontexter förekommer däremot nästan alla exempel på VAux i belägg där 
Petzells (2011) pied-pipinganalys är möjlig. I Äldre fornsvenska II och 
Yngre fornsvenska I uppstår *knockout i faktorn icke-pp, och som rapporte-
rades ovan finns bara ett sådant belägg med ledföljden Main-Fin i Äldre 
fornsvenska I. Att faktorgruppen pied-piping inte skulle vara relevant före 
Yngre fornsvenska verkar alltså bara vara giltigt för Aux-kontexter. 

Något tolkningsförslag till varför det förhåller sig på detta vis har jag 
egentligen inte. Däremot tror jag att resultatet faktiskt inte kommer av en 
skillnad mellan Aux- och Fin-kontexter, utan av en skillnad mellan satser 
och infinitivfraser. Av tio belägg på Main-Aux i äldre fornsvenska som fö-
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rekommer i faktorn icke-pp utgörs samtliga av infinitivfraser. De tio belägg-
en visas i (6a–j) nedan. 

(6)  a. Kvæþær han ne viþ kallæss eigh fæst havæ (ÄVgL GB IX 7) 
    b. ællær strukit hava barn sit fra sær (ÄVgL RB V 5) 
    c. ællr sighær han giört hauæ aþæl wærknæþ um hælghæn dagh 

     (UL KkB XVI)  
    d. annær sighær sik laghsaghæt hawæ iorþ atær (UL JB XII) 
    e. kallas baþe köpt haua mæþ uin ok uitne (ÖgL VinsB II 5) 
    f. Nu dyl vinin, sigher sik ei vingæt haua (MEL ÞjB XIX rubrik) 
    g. Nu æn þen sum klandæs firi sigher sik leght haua  
      (MEL ÞjB XXI rubrik) 
    h. Nu dyl vinin, sigher sik ei vingat haua (MEL ÞjB XIX) 
    i. Nu æn þen sum klandas firi sigher sik leekt haua (MEL ÞjB XXI)    
    j. The sagdho sighilt hafua aff  nicomedia (LegBil 498) 

En annan gemensam nämnare för exemplen i (6a–j) är deras verbkomplex-
typ. Alla tillhör kategorin Inf–Part, där ett hjälpverb hava styr ett huvudverb 
i participform. Jag tror dock att detta är en mindre relevant observation än 
det faktum att de återfinns i infinitivfraser. Som vi kommer att se i avsnitt 
6.3.6 är verbkomplextypen Inf–Part rent generellt den absolut vanligaste i 
perioden Äldre fornsvenska I. 

Efter Yngre fornsvenska I finns det ingen anledning att tro att Fin- och 
Aux-kontexter, eller satser och infinitivfraser, uppför sig på olika vis. I de 
fall en VARBRUL-analys kan genomföras är faktorgruppen statistiskt signi-
fikant, och uppvisar en tämligen hög spännvidd. I de fall det inte går att ge-
nomföra en analys beror det på att VAux saknas i faktorn icke-pp. Samman-
fattningsvis tycks det klarlagt att förekomsten av VAux är knuten till kontex-
ter som är kompatibla med en pied-pipinganalys, även om min undersökning 
innehåller fler undantag än de två som Petzell (2011:165) redovisar. Samm-
anlagt finns 14 exempel på VAux som inte är kompatibla med Petzells ana-
lys, bortsett från de tio undantag som förekommer i infinitivfraser under 
äldre fornsvensk tid. De 14 undantagen visas i (7a–n) nedan. 

(7)  a. æn þe böta uilia (ÖgL RB III 2) 
    b. ath han anamet och opburet haffuer aff skipper Nils Olsson jx leste 
      salth i höstes som (…) (STb 1 122)  
    c. mäst för thy at iak loffuat haffuer iomffru maria min jomffrulika    
      renlek (LinLeg 64) 
    d. om han leffua matte (LinLeg 66) 
    e. at iak syndat haffwer moth min herra oc min gudh  
      (LinLeg II 668–669) 
    f. at wi sökia willom then stadh hwar (…) (LinLeg 465) 
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    g. at theres liffuerne och regemente […] bescriffuas skulle, theres  
      epterkommandom til en rettilse och warnagel (Petri 1) 
    h. huilkit mich ey syntes behöffuas skola (Petri 13) 
    i. så at ingen frucht wexa kunde (Petri 21) 
    j. som heller seer at fienderna winna än at then herre winna skulle som  
      the äro vnder (Petri 101) 
    k. ath thetta holles skall om thesse forscriffne Niels Bagga, Trvls och 
       Pavel (JT 2 118) 
    l. ath thee forverkat haffde sin hals (JT 2 155) 
    m. effter thett the förnummit haffue, att E. K. Ma:tz kledninger och 
      anner tingst ähre bliffne hädan förde (Gyllenstierna 135) 
    n. således att the föregiffva skulle sigh vara senda ifrån Felin 
      (Gyllenhielm 323) 

Det är här på sin plats att påpeka att Petzell faktiskt inte skulle ha betraktat 
samtliga av exemplen ovan som problematiska för pied-pipinganalysen. 
Vissa av beläggen innehåller ett pronominellt subjekt och ett huvudverb som 
är det enda ledet mellan subjekt och finit verb (se (7a–f, l–n)). Sådana bisat-
ser är potentiella exempel på stylistic fronting, SF (jfr avsnitt 3.5.2). Petzell 
(2011:164–166) menar att Main-Fin här inte kommer av pied-piping, i en-
lighet med hur SF fungerar i subjektslösa satser. Däremot är satserna i (7g–
k) brott mot Petzells analys. Förhållandet mellan pied-piping och pronomi-
nell SF behandlas vidare när faktorgruppen subjektstyp analyseras. 

6.3.6 Verbkomplextyp 
I moderna västgermanska varieteter finns ofta ett mönster i att växlingen 
mellan VAux och AuxV är relaterad till verbkomplextyper (se t.ex. Wurm-
brand 2004:44–45; jfr även avsnitt 3.2.1 och 5.2.5). Vanligen är ledföljden 
VAux mer typisk för verbkomplex som innehåller ett particip, exempelvis 
sådana som styrs av det temporala hjälpverbet hava. AuxV tenderar att vara 
vanligare om verbkomplexet består av infinitiver, och exempelvis innehåller 
modala hjälpverb som kunna och vilja (se Wurmbrand 2004:44–45). I vilken 
mån verbkomplextyp i äldre svenska påverkar variationen mellan VAux och 
AuxV har mig veterligen aldrig utretts tidigare. 

Som påpekades i avsnitt 5.2.5 har faktorgruppen inte operationaliserats på 
samma sätt i Fin- och Aux-kontexter. I Fin-kontexter skiljer jag mellan bi-
satser där huvudverbet har participform (t.ex. har gått) och där det före-
kommer i infinitiv (t.ex. kan gå). I Aux-kontexter finns fyra olika faktorer, 
eftersom både hjälpverbet och huvudverbets form kan variera. Vi får alltså 
kombinationerna Inf–Inf (t.ex. kunna gå), Inf–Part (ha gått), Part–Inf (kunn-
at gå) och Part–Part (vad vi idag talar om som dubbelsupinum, t.ex. kunnat 
gått). I figur 20 nedan visar jag till en början hur andelen VAux varierar i 
Fin-kontexter beroende på verbkomplextyp. 
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Figur 20. Procentandelen VAux i relation till verbkomplextyp – Fin-kontexter.  

Figuren antyder att verbkomplextyp påverkar variationen mellan Fin-Main 
och Main-Fin i några av undersökningsperioderna. Till en början syns ingen 
skillnad mellan faktorerna infinitiv och particip, men i Yngre fornsvenska II 
och Äldre nysvenska I är Main-Fin klart vanligare om huvudverbet har part-
icipform. Möjligen finns också en skillnad i Yngre fornsvenska I. Main-Fin 
är här ovanligt i båda faktorerna, men i faktorn infinitiv förekommer 
Main-Fin bara i 1 av 279 möjliga fall. I de två sista undersökningsperioder-
na verkar den tidigare skillnaden emellertid ha försvunnit. 

I tabell 32 nedan visas hur VAux–AuxV fördelar sig över verbkomplex-
typer i Aux-kontexter. I de fornsvenska perioderna finns väldigt få eller inga 
belägg alls i faktorerna Part–Inf och Part–Part, och för fornsvensk tid går 
det bara att uttala sig om verbkomplex med hjälpverb i infinitiv. 

Tabell 32. VAux i relation till verbkomplextyp – Aux-kontexter. 

Period 
Inf–Inf Inf–Part Part–Inf Part–Part 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 3/17 (18) 32/70 46 − − − − 
Äfsv II 1/84 1 2/146 1 − − − − 
Yfsv I 0/74 0 0/121 0 0/10 (0) 0/4 (0) 
Yfsv II 7/101 7 6/160 4 0/10 (0) 0/2 (0) 
Änsv I 11/154 7 17/188 9 10/77 13 0/24 (0) 
Änsv II 2/176 1 14/160 9 13/107 12 1/60 2 
1700-tal 0/221 0 0/93 0 4/145 3 0/6 (0) 

Precis som för Fin-kontexter verkar det gå att frilägga frekvensskillnader 
mellan olika verbkomplextyper i några men inte i alla perioder. I Äldre forn-
svenska I innehåller faktorn Inf–Inf ganska få belägg, men det förefaller ändå 
sannolikt att Main-Aux huvudsakligen förekommer i verbkomplextypen 
Inf–Part. Någon sådan skillnad observeras inte i följande fornsvenska peri-
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oder när Main-Aux i allmänhet är ovanligt. I den mån ledföljden förekomm-
er finns den både i Inf–Inf och i Inf–Part. 

Under nysvensk tid är Main-Aux som vanligast i verbkomplextypen 
Part–Inf, alltså typen kunnat gå. I den sista perioden är det den enda typen 
där Main-Aux är belagd, men observationen måste ses i relation till att en-
bart fyra exempel på ledföljden har hittats från 1700-talet. Utöver Part–Inf 
tycks även Inf–Part ha en högre andel Main-Aux under nysvensk tid, medan 
ledföljden är mer ovanlig i Inf–Inf och Part–Part. Tendensen är framförallt 
tydlig i Äldre nysvenska II, men anas också i perioden före. Main-Aux har i 
faktorn Part–Part bara belagts en gång i hela materialet; se exemplet i (8) 
nedan. Delvis beror det nog på att Part–Part är en ovanlig verbkomplextyp i 
nästan alla undersökningsperioder, men det är ändå tydligt att ledföljden här 
är sällsynt. 

(8)   anten i händelsse Anderss Ståckmakare sielf sigh skuffwat och Stött   
    kunnat (JSmT 61–62) 

I tabell 33 nedan visas resultatet från de VARBRUL-analyser som innehåller 
faktorgruppen verbkomplextyp. 

Tabell 33. VARBRUL-analyser av faktorgruppen verbkomplextyp. 

Period Spännvidd Fin Spännvidd Aux Kommentar 

Äfsv I Ej signifikant 31,6 Saknas: Part–Inf, Part–Part 
Äfsv II Osäker Ej signifikant Saknas: Part–Inf, Part–Part 
Yfsv I 47,1 − VAux saknas: Aux 
Yfsv II 31,3 Ej signifikant *Knockout: Aux-Part–Inf, Part–Part 
Änsv I 23,0 43,7 *Knockout: Aux-Part–Part 
Änsv II Ej signifikant 55,2 − 
1700-tal Ej signifikant *Knockout VAux bara i: Aux-Part–Inf 

Tabellen innehåller som synes en rad kommentarer, men problem med att 
utföra analyserna följer nästan helt av resultatet för Aux-kontexter. Om en 
faktor inte innehåller belägg på både VAux och AuxV kan faktorn inte in-
kluderas i analysen. I Äldre fornsvenska II markeras också analysen av Fin-
kontexter som osäker. Här har precis samma problem uppstått som rapporte-
rades i samband med faktorgruppen pied-piping. Verbkomplextyp bedöms 
inte som statistiskt signifikant vid step up, men däremot uppstår signifikans 
när verbkomplextyp kombineras med subjektstyp vid step down. I detta fall 
observerar jag dock att Main-Fin har en liknande frekvens i faktorerna infi-
nitiv och particip: 3 respektive 2 procent. Således tyder inte mycket på att 
faktorgruppen skulle vara betydelsefull i denna tidsperiod. 

I övrigt uppvisar VARBRUL-analyserna förväntade resultat, givet de 
kvantitativa data som presenterats ovan. I Fin-kontexter gynnar faktorn part-
icip VAux mellan Yngre fornsvenska I och Äldre nysvenska I, och spänn-
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vidden sjunker över tid. I övrigt tycks den inte betydelsefull i Fin-kontexter. 
I Aux-kontexter finns signifikanta skillnader i Äldre fornsvenska I, där Inf–
Part gynnar VAux framför Inf–Inf, och i de två äldre nysvenska perioderna. 
Här är det framförallt Part–Inf som gynnar VAux, och Inf–Inf och Part–Part 
som gynnar AuxV. 

Sammanfattningsvis förefaller verbkomplextyp ha en inverkan på varia-
tionen mellan VAux och AuxV i några men inte alla tidsperioder. I de peri-
oder det finns en statistiskt signifikant skillnad gynnas VAux av verbkom-
plex som involverar ett particip. Verbkomplex som utöver finit verb bara 
involverar infinitiver missgynnar VAux. I någon mån finns det alltså ett 
mönster som är parallellt till det i moderna västgermanska varieteter. Jag vill 
dock påpeka att vi i äldre svenska inte tycks ha en situation som liknar den i 
afrikaans och schweizertyska, där ett visst verbkomplex kräver en viss led-
följd. Snarare styr verbkomplextyp den kvantitativa fördelningen, vilket på-
minner om modern nederländska (jfr Wurmbrand 2004:44–45 och avsnitt 
3.2.1). Visserligen finns det i perioder exempel på verbkomplextyper, åt-
minstone i Aux-kontexter, som helt saknar ledföljden VAux. Ett sådant re-
sultat uppnås dock bara i fall där andelen VAux i allmänhet är mycket liten, 
och/eller där en specifik faktor innehåller få belägg.  

6.3.7 Subjektstyp 
Den sista faktorgruppen som analyserats med hjälp av VARBRUL är sub-
jektstyp. Subjektstyp är relevant för växlingen mellan VAux och AuxV, men 
bara i Fin-kontexter. Som förklarades i avsnitt 5.2.6 (se också avsnitt 3.5) är 
faktorgruppen relaterad till frågan om pronominell SF. Håkansson (2011) 
har tydligt visat att ledföljden Neg-Fin under fornsvensk tid gynnas av att en 
bisats subjekt är pronominellt (se även Platzack 1988). I själva verket påträf-
far han inga belägg på Neg-Fin i bisatser med icke-pronominellt subjekt före 
år 1450. Detta analyseras som en effekt av att SF är tillåtet i bisatser med 
pronominellt subjekt (förslaget formulerades först av Platzack (1988)). En 
prediktion som erhålls genom analysen är att andra led än negationer borde 
kunna förekomma i pronominell SF, precis som är fallet vid subjektslös SF. 
Infinita huvudverb är ett gott exempel på en sådan kategori (jfr Platzack 
1988:248; Falk 1993:188–192; Håkansson 2011:128; Petzell 2017). 

I figur 21 nedan visas hur andelen Main-Fin fördelar sig över bisatser 
med pronominellt subjekt, icke-pronominellt subjekt och subjektslösa bisat-
ser. Jag påminner om att subjektslösa bisatser inte innehåller exempel på 
Main-Fin som kan analyseras som SF; om Main är det enda ledet mellan 
inledare och finit verb har belägget uteslutits. 
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Figur 21. Procentandelen VAux i relation till subjektstyp – Fin-kontexter. 

Ett påtagligt resultat för de äldre fornsvenska perioderna är att Main-Fin inte 
har påträffats alls med icke-pronominellt subjekt. Däremot förekommer led-
följden med pronominellt subjekt och utan subjekt, och möjligen är den som 
vanligast med pronominellt subjekt. Fördelningen bevaras emellertid inte i 
yngre fornsvenska. I Yngre fornsvenska I är Main-Fin faktiskt som vanlig-
ast i bisatser med icke-pronominellt subjekt, även om skillnaden i förhåll-
ande till övriga faktorer inte är särskilt stor. I Yngre fornsvenska II har vi 
återigen en fördelning där andelen Main-Fin är som lägst i bisatser med 
icke-pronominellt subjekt, men det råder ingen tvekan om att Main-Fin 
påträffas oavsett typ av subjekt. Även i de nysvenska perioderna verkar fre-
kvensskillnader mellan faktorerna kunna friläggas, då Main-Fin är som van-
ligast i subjektslösa bisatser. 

I tabell 34 visas resultatet av de VARBRUL-analyser som utförts med 
faktorgruppen subjektstyp. 

Tabell 34. VARBRUL-analyser av faktorgruppen subjektstyp – Fin-kontexter. 

Period Spännvidd Kommentar 

Äfsv I Osäker *Knockout: Icke-pron 
Äfsv II Osäker *Knockout: Icke-pron 
Yfsv I Ej signifikant *Knockout: Subjektslös 
Yfsv II 22,2 − 
Änsv I 16,9 − 
Änsv II Ej signifikant − 
1700-tal Ej signifikant − 

I de två äldre fornsvenska perioderna har spännvidden markerats som osäker, 
av samma anledning som diskuterats i samband med faktorgrupperna pied-
piping och verbkomplextyp. I Äldre fornsvenska I är subjektstyp statistiskt 
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signifikant när den kombineras med pied-piping vid step down, i Äldre forn-
svenska II när den kombineras med verbkomplextyp. Vid step up är detta inte 
fallet. Vad tvetydigheten än beror på kvarstår huvudresultatet från de två 
perioderna: Main-Fin påträffas i bisatser med pronominellt subjekt och utan 
subjekt, men inte i bisatser med icke-pronominellt subjekt. 

Efter äldre fornsvenska är subjektstyp statistiskt signifikant i Yngre forn-
svenska II och Äldre nysvenska I, och det är främst subjektslösa bisatser som 
gynnar Main-Fin. Spännvidden är dock låg, och i Äldre nysvenska II och 
under 1700-talet är faktorgruppen inte statistiskt signifikant. Sammantaget 
tycks subjektstyp alltså ha en begränsad inverkan på variationen efter äldre 
fornsvenska, trots att frekvensskillnader observeras mellan Yngre forn-
svenska II och 1700-talet till fördel för subjektslösa bisatser. Att Main-Fin 
under nysvensk tid är som vanligast i subjektslösa bisatser skulle möjligen 
kunna bero på att sådana belägg till mycket stor del består av relativsatser; 
Nyström (1985:219) har framhållit att bisatsspecifik ledföljd i äldre ny-
svenska är vanligare i relativsatser än i övriga bisatstyper. 

Huvudresultatet i undersöknigen av subjektstyp är att vi inte påträffar led-
följden Main-Fin i bisatser med icke-pronominellt subjekt i äldre forn-
svenska. Resultat är kompatibelt med att Main-Fin under denna tid helt eller 
delvis är ett resultat av SF. Samtidigt finns det aspekter av empirin som 
komplicerar en sådan tolkning. Det är egentligen förvånande att subjektslösa 
bisatser uppför sig som bisatser med pronominellt subjekt; alla excerperade 
subjektslösa bisatser med ledföljden Main-Fin innehåller minst två led före 
det finita verbet, och ska enligt standardantaganden inte vara exempel på SF 
(jfr avsnitt 5.2.6). Resultatet ger alltså bara till viss del stöd åt tanken att 
pronominell SF ger upphov till bisatsledföljder med det finita verbet på 
tredje plats. 

I avsnitt 6.3.5 påtalade jag även att faktorgruppen pied-piping kan vara av 
relevans för vår uppfattning om pronominell SF. Ledföljden Main-Fin ska 
nämligen inte vara ett utslag av pied-piping om den är ett exempel på SF (se 
Petzell 2011:165–166, 2017). En följdfråga är alltså om bisatser med pro-
nominella subjekt uppför sig som bisatser med icke-pronominella subjekt 
med avseende på pied-piping. Bland excerperade belägg finns totalt 14 som 
klassificerats som pied-pipingbrott (se (7a–g, i–n ovan)). Vid en första an-
blick finns ingen uppenbar koppling till subjektstyp; fyra exempel har ett 
icke-pronominellt subjekt, och nio ett pronominellt subjekt. Däremot finns 
en diakron skillnad att notera. Sex belägg härrör från någon av de forn-
svenska perioderna. Alla dessa har ett pronominellt subjekt, och det infinita 
verbet är det enda ledet mellan subjekt och finit verb. Under fornsvensk tid 
är alltså samtliga pied-pipingbrott möjliga exempel på pronominell SF. 

Om vi går vidare med de sex beläggen visar det sig emellertid att alla 
utom ett kommer från den sista fornsvenska perioden: Yngre fornsvenska II. 
Detta är något förvånande i sammanhanget. Det är främst för perioderna före 
år 1450 som det ursprungligen har funnits ett motiv till att postulera prono-
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minell SF, då Neg-Fin inte påträffats i satser med icke-pronominellt subjekt 
före denna tidpunkt. Vidare kommer fyra belägg från en och samma källa: 
Linköpingslegendariet. Två av dessa visas i (9a–b) nedan. 

(9)   a. mäst för thy at iak loffuat haffuer iomffru maria min jomffrulika    
      renlek (LinLeg 65) 
    b. at wi sökia willom then stadh (…) (LinLeg 465) 

De två exemplen framstår som goda SF-kandidater. Utöver att satserna sak-
nar led som kan ha dragit med sig det infinita verbet till vänster finns objekt 
till höger om verbkomplexet. Detta är det typiska kännetecknet för subjekts-
lös SF: ett och endast ett led föregår det finita verbet, och övriga led lämnas 
till höger om verbet (jfr även Petzell 2011:166). Utifrån dessa observationer 
låter sig följande fråga formuleras: är bruket i Linköpingslegendariet en ma-
nifestation av pronominell SF, eller handlar det om att texten uppvisar fler 
exempel på pied-pipingbrott, och fler exempel på ledföljden Main-Fin-Obj? 

För att kunna svara på denna fråga har jag excerperat kompletterande be-
lägg på Main-Fin i Linköpingslegendariet, utifrån de första 20 000 orden i 
texten. Partierna innehåller totalt 40 belägg på Main-Fin. Bland beläggen 
ingår de fyra i (10a–d), som alla är relevanta i sammanhanget.  

(10) a. at han egh glöma skulle sins fadhers bodh oc wilia om hälga  
      iomffrwna amalberga (LinLeg 293) 
    b. at hon ekke gaa skulle (LinLeg 419) 
    c. Naar sancta amalberga hört haffdhe sin brodher rodinum  
      (LinLeg  295) 
    d. äpther thz som gudh aff sinne mildhet henne giffwit haffde nadhena  
      (LinLeg 398) 

De två exemplen i (10a–b) är intressanta på så sätt att ledföljden Main-Fin 
inte kan vara ett utslag av pied-piping, men inte heller av pronominell SF. 
Subjekten är visserligen pronominella, men huvudverbet föregås båda gång-
erna av en negation, och kan alltså inte ha flyttat till [Spec, IP]. Eftersom 
ledet mellan subjekt och huvudverb är just en negation omöjliggörs även en 
pied-pipinganalys; negationen är basgenererad ovanför samtliga verb (jfr 
avsnitt 3.2.2). De två exemplen i (10c–d) visar vidare att det finns bisatser 
med icke-pronominellt subjekt som har ett objekt till höger om ett verbkom-
plex med ledföljden Main-Fin. 

Sammantaget underminerar detta en uppfattning av bisatserna i (9a–b) 
ovan som säkra belägg på pronominell SF. Texten innehåller pied-piping-
brott som inte kan analyseras som pronominell SF, och Main-Fin-Obj är 
inte en unik ledföljd för kontexter där en pronominell SF-analys är möjlig 
(jfr Petzell 2011:165 f.). Detta för oss också till en slutsats om subjektsty-
pernas inverkan på växlingen mellan VAux och AuxV. Även om satser med 



 158 

pronominella och icke-pronominella subjekt uppför sig olika under forn-
svensk tid är det inte ett tillräckligt stöd för att anta att pronominell SF är en 
existerande syntaktisk struktur. 

6.4 OV och DP-typer i svenskans historia 
I detta avsnitt återupptar jag frågan om DP-typens betydelse för variationen 
mellan OV och VO. I avsnitt 6.4.1 analyseras i vilken utsträckning belägg på 
OV med DP-typ 1 kan ges en annan strukturell tolkning än den som gällt i 
den statistiska analysen. I avsnitt 6.4.2 undersöker jag om DP-typ har samma 
betydelse i olika OV-typer. Mina slutsatser presenteras i avsnitt 6.4.3. 

6.4.1 Skenbara och otvetydiga undantag 
I avsnitt 6.3.2 analyserades hur faktorgruppen DP-typ påverkade variationen 
mellan OV och VO i äldre svenska. De viktigaste slutsatserna kunde sam-
manfattas i två övergripande punkter. Den första punkten var att min analys, 
liksom Delsings (1999), visar att typ 1- och typ 2-objekt (inklusive pronomi-
nella) uppenbarligen uppvisar olika diakrona utvecklingar. DP-typ 1 har 
sjunkit kraftigt i frekvens i början av yngre fornsvenska, medan DP-typ 2 
fortfarande förekommer tydligt i preverbal position. Den andra punkten var 
emellertid att det fanns en frekvensdiskrepans mellan min och Delsings 
(1999) undersökning. Enligt Delsing förekommer DP-typ 1 i OV-ledföljd 
med en frekvens på någon eller några enstaka procent mellan Yngre forn-
svenska I och Äldre nysvenska I. I mitt resultat rör det sig snarare om uppe-
mot 10 procent under motsvarande tidsperiod. 

Det är viktigt att utreda vad skillnaden mellan min och Delsings (1999) 
undersökning beror på. Delsing uppfattar distinktionen som syntaktisk (akti-
verad eller ej aktiverad D°-position) och inte frekvensmässig, och belägg på 
OV med DP-typ 1 efter år 1375 blir med detta synsätt undantag som behöver 
en specifik förklaring. Delsing företar också en granskning av sina undantag, 
och konstaterar att en väsentlig andel kan betraktas som strukturellt tvety-
diga mellan DP-typ 1 och 2. En motsvarande granskning bör förstås göras av 
belägg i mina undersökningar. 

Jag har således sökt utreda hur många belägg på DP-typ 1 i preverbal po-
sition som kan ges en strukturell förklaring, från och med perioden Yngre 
fornsvenska I (jfr Delsing 1999:173–195). Det är viktigt att påpeka att det 
inte är själva DP-analysen jag vill utvärdera. Vad som utvärderas är om det 
finns en kategorisk skillnad mellan olika typer av nominalfraser, vad beträff-
ar deras möjlighet att förekomma i OV-ledföljd. När jag nedan talar om 
Delsings (1999) system eller liknande avser jag primärt ett system där vissa 
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men inte andra nominalfraser kan stå före verbet, utan att ta ställning till om 
detta måste ha att göra med D°:s status.59 

Framförallt finns i mina undersökningar en typ av belägg som kan vara 
skenbara undantag i Delsings system: nakna substantiv som kan vara en del 
av en funktionsverbskonstruktion, men som fallit utanför själva operational-
iseringen (jfr avsnitt 5.2.1). Detta rör alltså belägg där verbet och/eller det 
nakna substantivet inte anges av Delsing (1999:177), men där de tillsam-
mans uttrycker en betydelse som kan uttryckas av ett verb (eller där en sådan 
betydelse går att föreställa sig; se Delsing 1999:179). Två sådana undantag 
visas i (11a–b). Uttrycken bygga hjonalag ’gifta sig’ och lida hugg ’bli hug-
gen’ får ses som goda exempel på att ett verb och ett naket substantiv kom-
bineras för att uttrycka en enhetlig betydelse, trots att inget av verben eller 
substantiven finns med i Delsings (1999:177) listor. 

(11) a. thz han skulle hionolagh byggia (SVM 137)  
    b. han skal fåå hugg lijdha (GVB 76) 

Utöver 16 undantag av denna typ finns tre ytterligare exempel som jag vill 
betrakta som strukturellt tvetydiga mellan DP-typ 1 och 2. I (12a) utmärks 
adjektivet/participet som modifierar nominalfrasens huvudord av att ha svag 
böjning. Exemplet kan jämföras med en fras med ett demonstrativt prono-
men den, även om pronomenet inte är uttryckt (se Delsing 1999:184–185; jfr 
även Stroh-Wollin 2015:112). Objektet i (12b) har initialt analyserats som en 
nominalfras med obestämd artikel, men semantiskt förefaller det sannolikt 
att det föregående icke är konstituentnegerande snarare än satsnegerande. På 
så sätt liknar det till viss del ett negerat objekt, som än idag kan stå i prever-
bal position. I (12c) fungerar adjektivet ansenligit som objekt. Ordets bety-
delse liknar ett indefinit pronomens (jfr Delsing 1999:168) och skulle såle-
des kunna föras till denna kategori. 

(12)  a. ath the skullo for:da Jønis Bænktsson antike wæria æller fælla  
      (JT 1 29)   
    b. så att hon ock icke et ord hade kunnat tala med honom  
      (Runius  107) 
    c. (…) hafwa både många Lappar och Nybyggare haft (…) och ändå  
      fått undertiden ansenligit åt andra Landskaper sälja och föryttra  
      (Högström 21–22) 

I detta sammanhang behöver vi även återkomma till koordinerade objekt. 
Inom denna kategori finns belägg som utan vidare kan kategoriseras som 

                               
59 Nyare forskning som fokuserar på nominalfrasens utveckling i svenskans historia accepte-
rar inte nödvändigtvis Delsings (1999) DP-analys (jfr t.ex. Stroh-Wollin 2015). Nominalfra-
sens struktur och utveckling diskuteras dock inte på ett fördjupat sätt i avhandlingen. 
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DP-typ 1 eller 2, och sådana där kategoriseringen bereder problem. Därför 
har också en genomgång av koordinerade objekt företagits, och objekt som 
kan föras till DP-typ 2 har separerats från objekt som måste tillhöra DP-typ 
1. Ett objekt som i (13a) kan rimligen kategoriseras som DP-typ 2, då 
nominalfrasen består av två pronominella objekt. Även belägg som i (13b) 
kan utan vidare föras till denna grupp; det indefinita pronomenet naket ’nå-
got’ modifierar antagligen båda de efterföljande substantiven. Med viss tve-
kan har jag även inkluderat belägg som i (13c) i denna kategori, där ett av 
objekten tillhör kategorin pronominell eller typ 2. Belägget i (13d) betraktas 
dock som ett otvetydigt exempel på OV med DP-typ 1, då båda objekten 
utgörs av substantiv i bestämd form. 

(13) a. om han sik ok thöm ey forgiort hafde (Luc 146)   
    b. ath han wilde naket argha ellis skadha gøra Klamit (JT 1 75) 
    c. för all then gode willie, tröst, hielp och wndsettning, som han 
      honom och Danmarcks rijke wdj theras stora trång och nöd i thetta 
      långlige krig beuist hadde (Brahe 20)  
    d. Thenne vsle vitha han pynona ok dödhen hafua lidhit (Luc 168) 

Det finns nu möjlighet att redovisa hur många exempel mina undersökningar 
innehåller som inte passar in i det system som Delsing (1999) postulerar från 
och med yngre fornsvenska. I tabell 35 nedan visas hur många belägg på 
OV-ledföljd i yngre fornsvenska som innehåller ett otvetydigt exempel på 
DP-typ 1. I andra kolumnen framgår hur många exempel det finns på typ 1-
objekt och koordinerade objekt i preverbal position. I tredje kolumnen fram-
går hur många av dessa exempel som kan ges en strukturell förklaring, i 
enlighet med ovan uppställda kriterier. I sista kolumnen visas differensen 
mellan den första och andra, och detta antal bestäms således av de undantag 
jag betraktat som otvetydiga.60 

                               
60 När jag här talar om otvetydiga undantag avser jag enbart att de saknar en förklaring utifrån 
de kriterier jag ställt upp i detta avsnitt. Det kan givetvis finnas ytterligare orsaker, struktu-
rella, lexikala eller filologiska, som gör att deras status som belägg på OV med DP-typ 1 är 
möjlig att ifrågasätta. Samtliga undantag som enligt mina krav saknar en strukturell förklaring 
redovisas i bilaga 6. 
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Tabell 35. Antal OV med otvetydigt typ 1-objekt – yngre fornsvenska texter.  

Text Typ 1 + Koord Strukturell förklaring Kvarstående 

JärT 1 1 0 
Bo 3 2 1 
SVM 2 2 0 
KM 3 2 1 
Bir 1 1 0 
B&J 5 3 2 
Yfsv I 15 11 4 
N&V 1 1 0 
Di 4 3 1 
JT 1 4 2 2 
STb 1 0 − 0 
SpecV 9 2 7 
Luc 4 2 2 
LinLeg 1 0 1 
HT 4 1 3 
Yfsv II 27 11 16 

Av tabellen framgår att en väsentlig andel belägg på OV-ledföljd med DP-
typ 1 och koordinerade nominalfraser kan ges en strukturell förklaring. Re-
sultatet är tydligare för Yngre fornsvenska I än för Yngre fornsvenska II. I 
Yngre fornsvenska I kvarstår 4 av 15 belägg efter granskningen; motsva-
rande siffra för Yngre fornsvenska II är 16 av 27. Oförklarade undantag 
tycks således bli vanligare i slutet av yngre fornsvenska. Till viss del verkar 
skillnaden dock kunna föras tillbaka på hur enskilda texter uppför sig. Fram-
förallt avviker texten Speculum Virginum från Yngre fornsvenska II, där sju 
kvarstående belägg påträffas. Även Historia Trojana från Yngre fornsvenska 
II har ett något högre antal kvarstående belägg. I övriga yngre fornsvenska 
texter uppgår undantagen till ett eller två, om ett sådant överhuvudtaget på-
träffas. 

I tabell 36 nedan visas motsvarande analys för de tre nysvenska perioder-
na och deras texter. 
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Tabell 36. Antal OV med otvetydigt typ 1-objekt – nysvenska texter. 

Text Typ 1 + Koord Strukturell förklaring Kvarstående 

JT 2 4 2 2 
Petri 4 1 3 
GVB 1 1 0 
STb 2 1 0 1 
Swart 2 1 1 
Gyllenstierna 8 4 4 
Brahe 4 2 2 
Änsv I 24 11 13 
Rudbeckius 3 2 1 
STb 3 7 2 5 
Gyllenhielm 8 1 7 
Ekblad 2 0 2 
JSmT 8 1 7 
Horn 0 − 0 
Hiärne 1 0 1 
Columbus 0 − 0 
Änsv II 29 6 23 
Stålhammar 0 − 0 
Runius 3 1 2 
Dalin 1 1 0 
Gyllenborg 0 − 0 
Högström 1 1 0 
HimÖrt 1 0 1 
1700-tal 6 3 3 

Den första äldre nysvenska perioden uppvisar ett resultat som liknar det för 
Yngre fornsvenska II. Av totalt 24 belägg kan 11 ges en strukturell förkla-
ring. Kvarstår gör då 13, att jämföra med 16 i Yngre fornsvenska II. Däre-
mot förefaller spridningen över olika texter något mer jämn i Äldre ny-
svenska I. Den text med högst antal kvarstående belägg är Nils Gyllenstier-
nas Brev, där fyra oförklarade undantag påträffas. Vidare har samtliga texter 
utom Gustav Vasas bibel åtminstone något kvarstående belägg. 

I Äldre nysvenska II är antalet belägg på DP-typ 1 och koordinerade ob-
jekt i preverbal position ungefär i nivå med tidigare perioder. Bara sex be-
lägg kan emellertid ges en strukturell förklaring, och antalet typ 1-objekt 
som kvarstår blir följaktligen högre, 23 stycken. Texterna kan möjligen delas 
upp i två grupper. I Gyllenhielm, Stockholm stads tänkebok och Jönköping 
smedsämbetes tänkebok kvarstår mellan fem och sju belägg. I Rudbeckius, 
Ekeblad, Horn, Hiärne och Columbus uppgår antalet oförklarade undantag 
till högst två (i Horn och Columbus finns inga). Texter från 1700-talet inne-
håller få exempel på OV med DP-typ 1. Detta får delvis ses i ljuset av att OV 
generellt har tappat i frekvens, men bara 3 av totalt 53 belägg på OV under 
1700-talet (se avsnitt 6.1.2) är att betrakta som undantag utan strukturell 
förklaring i Delsings (1999) system. 
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6.4.2 DP-typ 1 och olika OV-typer 
Vi har nu sett att en rad belägg på OV med DP-typ 1 kan förstås som sken-
bara undantag. Framförallt är det fallet i Yngre fornsvenska I, men i ganska 
stor utsträckning även i Yngre fornsvenska II och Äldre nysvenska I. Likväl 
återstår en rad belägg på OV som inte kan hanteras inom Delsings (1999) 
system, och undantagen är fortfarande fler än i hans undersökning (jfr 
Delsing 1999:190). En väsentlig skillnad mellan våra undersökningar består 
som bekant i uppfattningen av kategorin OV; Delsing (1999) studerar led-
följden Fin-Obj-Main, medan min betydligt vidare operationalisering inklu-
derar fler ledföljder där ett objekt föregår åtminstone ett infinit huvudverb. 
Det är således på sin plats att utröna i vilka OV-typer undantag utan förkla-
ring förekommer. I grunden handlar en sådan redogörelse även om en bety-
delsefull fråga som berör min uppfattning av kategorin OV: är OV ett struk-
turellt enhetligt fenomen, eller ett mer ytligt sammanfall av ledföljder med 
ett objekt före sitt huvudverb? 

I tabell 37 nedan visas hur otvetydiga typ 1-objekt fördelar sig över olika 
OV-typer i Fin-kontexter. Som synes skiljer jag mellan två och inte tre OV-
typer. De första kolumnerna innehåller ledföljder där objektet föregår det 
finita hjälpverbet, alltså Obj-Fin-Main och Obj-Main-Fin. De sista kolum-
nerna innehåller exempel på Fin-Obj-Main. Det absoluta antalet utgörs av 
samtliga belägg på OV-typen oavsett DP-typ, vilket jämförs med de belägg 
på DP-typ 1 och koordinerade objekt som jag inte kunnat ge en strukturell 
förklaring. Precis som i undersökningen av olika OV-typer (se avsnitt 6.1.5) 
görs jämförelsen bara utifrån belägg i bisatser, där variation mellan olika 
ledföljder förekommer. 

Tabell 37. Objekt med DP-typ 1 i olika OV-typer – Fin-kontexter. 

Period 
Obj före Fin Fin-Obj-Main 

Antal Procent Antal Procent 
Yfsv I 0/4 − 2/70 3 
Yfsv II 1/19 (5) 3/66 5 
Änsv I 12/83 14 0/23 (0) 
Änsv II 3/66 5 7/31 23 
1700-tal 1/13 − 2/10 − 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yfsv I. 

I de yngre fornsvenska perioderna verkar andelen objekt med DP-typ 1 vara 
väsentligen densamma i Fin-Obj-Main och OV med Obj före Fin. Om vi 
slår ihop resultaten för Yngre fornsvenska I och II är andelen typ 1-objekt 
liknande i olika OV-typer; både Obj före Fin och Fin-Obj-Main får ett av-
rundat värde på 4 procent. Mot resultatet går det visserligen att invända att 
belägg på Obj före Fin är få i yngre fornsvenska, men jag kommer nedan att 
ge ytterligare stöd åt observationen. 
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En skillnad mellan olika OV-typer verkar emellertid kunna iakttas i Äldre 
nysvenska I. Belägg med typ 1-objekt saknas helt i ledföljden 
Fin-Obj-Main, men uppgår till 14 procent i ledföljder med Obj före Fin. 
Resultatet antyder således att undantag i denna tidsperiod är isolerade till en 
viss OV-typ. I Äldre nysvenska II finns närmast ett omvänt mönster. Ande-
len OV med DP-typ 1 uppgår bara till 5 procent i ledföljder med Obj före 
Fin, att jämföra med 23 procent för Fin-Obj-Main. Möjligen bevaras en 
liknande situation under 1700-talet, men en säker slutsats försvåras av att 
texterna generellt innehåller få belägg med OV-ledföljd. 1 av 13 belägg be-
står av DP-typ 1 i Obj före Fin och 2 av 10 i Fin-Obj-Main.   

Låt oss i tabell 38 nedan se på motsvarande jämförelse för Aux-kontexter. 

Tabell 38. Objekt med DP-typ 1 i olika OV-typer – Aux-kontexter. 

Period 
Obj före Aux Aux-Obj-Main 

Antal Procent Antal Procent 
Yfsv I 0/18 (0) 1/14 − 
Yfsv II 6/36 17 1/17 (6) 
Änsv I 1/33 3 0/24 (0) 
Änsv II 7/50 14 3/16 (19) 
1700-tal 0/15 (0) 0/11 − 

I Aux-kontexter uppvisar perioden Yngre fornsvenska II ett säreget resultat. 
Undantagen är till stor del koncentrerade till ledföljder där Obj föregår Aux. 
I övrigt är undantagen få i de tre första tidsperioderna; i Yngre fornsvenska I 
och II och Äldre nysvenska I finns som mest ett undantag inom en viss OV-
typ, bortsett från ovan nämnda anomali. I Äldre nysvenska II kan en generell 
ökning av undantag observeras i Aux-kontexter; 10 av 66 belägg saknar en 
strukturell förklaring, och dessa tycks fördela sig relativt jämnt över olika 
OV-typer. Texter från 1700-talet saknar helt belägg på typ 1-objekt i Aux-
kontexter, men det är värt att notera att perioden bara innehåller 26 belägg på 
OV-ledföljd. 

Ovan hävdade jag att yngre fornsvenska var en tidsperiod där vi inte hitt-
ade en korrelation mellan DP-typ 1 och olika OV-typer i Fin-kontexter. Em-
pirin var dock begränsad, på så sätt att resultatet för ledföljder med Obj före 
Fin innehöll få belägg. Att avgöra om resultatet förblir detsamma om fler 
belägg inkluderas är därför väsentligt. Detta går också enkelt att göra, genom 
att föregripa undersökningen av fornsvensk bisatsledföljd som presenteras i 
kapitel 7. Undersökningen fångar upp alla exempel på Obj-Fin-Main och 
Obj-Main-Fin i texter skrivna före år 1450. Dessutom ingår belägg på 
Obj-Fin, alltså bisatser där ett objekt föregår ett finit huvudverb. 

I tabell 39 nedan visar jag hur många belägg av det totala antalet OV som 
innehåller ett typ 1-objekt eller ett koordinerat objekt, utifrån undersökning-
en av fornsvensk bisatsledföljd. Ledföljderna Obj-Fin, Obj-Fin-Main och 
Obj-Main-Fin redovisas tillsammans, men däremot delas resultatet upp i 
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perioderna Äldre fornsvenska I och II och Yngre fornsvenska I. På så sätt 
framgår även hur andelen OV med DP-typ 1 utvecklas före den tid då 
Delsings analys predicerar att strukturen inte ska förekomma. 

Tabell 39. Objekt med DP-typ 1 eller koordinerade objekt vid bisatsspecifik OV-
ledföljd. 

Period Antal Procent 

Äfsv I 113/233 48 
Äfsv II 16/59 27 
Yfsv I 17/239 7 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yfsv I. 

I tabellen påvisas ett mycket tydligt resultat. Andelen OV med DP-typ 1 och 
koordinerade objekt sjunker kraftigt mellan äldre och yngre fornsvenska, 
från 47 till 27 till 7 procent. Resultatet talar för att Delsings generalisering 
inte bara gäller Fin-Obj-Main, utan även OV-ledföljder med Obj före Fin. I 
tabellen redovisas inte hur många exempel som kan vara undantag med en 
strukturell förklaring, då någon sådan undersökning inte företagits för de 
äldre fornsvenska perioderna. Däremot observerar jag att sex belägg från 
Yngre fornsvenska I utan vidare kan kategoriseras som koordination av DP-
typ 2, och att två är sannolika exempel på objekt i funktionsverbskonstruk-
tion (ha blomster, tåla död). Sammanlagt är bara 9 av 239 exempel i Yngre 
fornsvenska I belägg som inte utan vidare kan förstås inom ramen för 
Delsings (1999) analys. 

Sammantaget menar jag att det inte finns evidens för en generell skillnad 
mellan olika OV-typer. Försvinnandet av DP-typ 1 i preverbal position mell-
an äldre och yngre fornsvenska gäller oavsett OV-typ, och oavsett vilka ty-
per av verb en sats eller infinitivfras innehåller. Detta är ett tydligt argument 
för att OV är ett strukturellt fenomen, och inte ett ytligt sammanfall av olika 
ledföljder. Däremot finns det tidsperioder där antalet undantag skulle kunna 
hänga ihop med OV-typ. I Yngre fornsvenska II återfinns många undantag 
där Obj föregår Aux, och i Äldre nysvenska I återfinns närmast samtliga 
undantag i bisatser där Obj föregår Fin. Dessa två mönster behöver en kom-
mentar. 

Det första mönstret tror jag egentligen är relaterat till bruket i en viss text 
snarare än till en viss ledföljd. Jag konstaterade i föregående avsnitt att 
Speculum Virginum innehöll en osedvanligt hög andel OV med DP-typ 1. 
Av de sex undantagen vid Obj före Aux i Yngre fornsvenska II kommer fem 
från Speculum Virginum. Två av dessa visas i (14a–b) nedan; det första ex-
emplet innehåller ett genitivattribut och det andra en obestämd artikel. Var-
för Speculum Virginum avviker från övriga texter har jag egentligen ingen 
förklaring till, men även Delsing (1999:191–195) observerar att det finns 
yngre fornsvenska texter utanför hans huvudundersökning som avviker från 
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ett mer allmänt mönster. Om Speculum Virginum utesluts från resultatet 
försvinner diskrepansen mellan Obj före Aux och Aux-Obj-Main. 

 (14)  a. thy at han pröffwas smittona dröffwilse haffwa wnflyt (SpecV 204) 
   b. thär fore at paulus widherkännis sik ena jomfru hafua 
     samankallath aff manköns ok qwinköns barnom (SpecV 89) 

Någon dylik förklaring kan emellertid inte anföras för situationen i Äldre 
nysvenska I. Undantagen fördelar sig relativt jämnt över texterna, och alla 
texter utom Gustav Vasas bibel innehåller något exempel på Obj före Fin 
där objektet kategoriseras som DP-typ 1. Två exempel visas i (15a–b), och 
som synes finns exempel både på Obj-Fin-Main och på Obj-Main-Fin. 10 
av 12 undantag har huvudverb före hjälpverb, men detta måste ses i relation 
till att Obj-Main-Fin i allmänhet är mer frekvent än Obj-Fin-Main. 

(15) a. och wordo monge aff them vthskickade som jungfruna inhemta  
      skulle (Petri 121) 
    b. vm hon Edher Nådes Kong:e Ma:tts thilkåmst wisseligen skall       
      förwentha (Gyllenstierna 175) 

Sammantaget finns det alltså skäl att anta att OV med DP-typ 1 är mer fre-
kvent i ledföljder där Obj föregår Fin än i Fin-Obj-Main– men bara i perio-
den Äldre nysvenska I. Resultatet lämnas för tillfället därhän, men tas upp 
igen i kapitel 8. 

6.4.3 Slutsatser 
Jag har i detta avsnitt gått på djupet med frågan om hur sällsynt OV-ledföljd 
med DP-typ 1 egentligen är från och med yngre fornsvensk tid. Det har klar-
lagts att en förhållandevis hög andel belägg i faktorerna typ 1 och koordine-
rad är skenbara undantag, i alla fall i Yngre fornsvenska I och II och i Äldre 
nysvenska I. Således korroborerar mitt resultat till stor del de observationer 
som görs av Delsing (1999). Jag kan också ge visst stöd åt Delsings (1999) 
förslag att OV med DP-typ 1 ökar något i frekvens mellan Äldre nysvenska I 
och II, till skillnad från vad som först tycktes vara fallet (jfr avsnitt 6.3.2). 
Undantag utan strukturell förklaring tycks bli något fler, och dessa kan inte 
på samma sätt sättas i samband med bruket i en specifik text eller med bru-
ket i en specifik OV-typ. 

I förhållande till Delsings (1999) undersökning behöver likväl två klargö-
randen formuleras. För det första visar mitt resultat att distinktionen mellan 
olika DP-typer inte bara är relevant för ledföljden Fin-Obj-Main. Fördel-
ningen är likartad i övriga OV-typer – må vara att situationen i Äldre ny-
svenska I än så länge framstår som en anomali i detta sammanhang. Detta 
bör vara en del i förklaringen till varför typ 1-objekt i preverbal position är 
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något vanligare i min än i Delsings (1999) studie. Om OV ställs mot VO, 
men kategorin OV bara inbegriper en av flera möjliga OV-typer, kommer 
andelen DP-typ 1 att framstå som mindre än den i själva verket är. 

För det andra är det väsentligt att påpeka att OV med DP-typ 1 i alla rele-
vanta tidsperioder framstår som en ovanlig men existerande ledföljd. Jag vill 
även notera att undantag inte tycks kunna föras till en viss underkategori av 
typ 1-objekt. Jag har inte analyserat frågan ingående, men i (16a–f) visas att 
alla underkategorier förekommer preverbalt i texter från 1400- och 1500-
talet: egennamn (16a), nominalfraser med bestämd (16b) och obestämd (16c) 
artikel, vanliga nakna substantiv (16d), nominalfraser med genitivattribut 
(16e) och nominalfraser med räkneord (16f). Se även bilaga 6 för en full-
ständig kategorisering av undantagen i detta avseende. 

(16) a. som Skåne inkrechtat hade (Petri 121) 
    b. han (…) som wäderen winna skulle (HT 2) 
    c. oc wilde sig ther en son vp føda (Di 121–122) 
    d. at thu skulle skiolda klyffwa (KM 282) 
    e. adt Jagh I ßå måtto Eder Nådes Kong:e Ma:tts befeel icke haffuer  
      khunedt effterkhåme (Gyllenstierna 225)  
    f. jak vil thic thry god radh känna (B&J 33) 

Också hos Delsing (1999) lämnas vissa belägg oförklarade, men mitt resultat 
understryker att fler undantag påträffas om fler texter och fler syntaktiska 
kontexter inkluderas. I kapitel 8, när frågan om OV-ledföljdens underligg-
ande struktur behandlas, godtar jag inte heller utan vidare distinktionen mell-
an olika DP-typer som en syntaktiskt giltig restriktion. 

6.5 Sammanfattande analys och syntes 
I detta kapitel har jag presenterat resultaten från avhandlingens två första 
empiriska undersökningar, och analyserat förlusten av ledföljder i svenskans 
historia där verbkomplement föregår verbala huvuden. Händelseförloppet 
pågår under lång tid och är synnerligen komplext. En rad olika diakrona 
tendenser påträffas inom den övergripande förändringsprocessen, och ut-
vecklingen är inte lätt att överblicka. I detta avsnitt presenteras dock ett för-
sök till syntes, utifrån vad som framkommit i mina empiriska undersökning-
ar och i tidigare forskning. 

I svenskans OV-historia kan vi skilja mellan tre övergripande stadier. Det 
första av dessa stadier manifesteras i de äldre fornsvenska lagtexterna, där 
olika typer av komplement i mycket hög utsträckning är preverbala. Låt oss 
kalla denna tid för OV-ledföljdens guldålder. Det andra stadiet framträder 
som det mest komplexa och svåröverblickbara, och utgörs av en lång period 
av omfattande variation som i sig själv ändrar karaktär över tid. Stadiet tycks 
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inledas redan i äldre fornsvenska, och pågår till slutet av äldre nysvenska. 
Detta kan benämnas den ombytliga variationens tid. Det sista stadiet är be-
tydligt kortare än det föregående, och består i att OV-ledföljd på ett relativt 
drastiskt sätt försvinner från äldre svenska texter någon gång under 1700-
talet. Detta kallar jag OV-ledföljdens försvinnande. I det följande karaktäri-
serar jag svenskans OV-historia efter dessa tre stadier. 

OV-ledföljdens guldålder 
Äldre fornsvenska lagtexter uppvisar ett språkbruk som präglas av att verb-
komplement i hög grad föregår verbala huvuden (se avsnitt 6.1). I förhåll-
ande till efterföljande tidsperioder är det betydligt vanligare att objekt, pre-
dikativ och PP-komplement föregår sitt huvudverb. Till viss del verkar detta 
även inkludera huvudverb som föregår ett hjälpverb. Main-Fin är visserli-
gen inte dominerande och är mer frekvent under äldre nysvensk tid, men i 
åtminstone några lagtexter påträffas ett någorlunda ymnigt bruk av ledfölj-
den. Main-Aux är emellertid betydligt vanligare än i efterföljande tidspe-
rioder, åtminstone om huvudverbet är ett particip. Det råder sammantaget 
ingen tvekan om att äldre fornsvenska lagtexter innehåller en mycket hög 
andel ledföljder med komplement före huvuden. 

I förhållande till denna slutsats är det på sin plats att ställa två frågor. Den 
första rör i vilken mån lagtexterna representerar ett kronologiskt stadium i 
svenskans OV-historia, och i så fall under vilken tidsperiod detta har existe-
rat. I avsnitt 4.3 framhöll jag att fornsvenska lagtexter ofta antas innehålla en 
arkaisk språkform, vilket gör det svårt att se texterna som representativa för 
en snävt och tydligt avgränsad tidsperiod. Det går förstås också att fråga sig 
om den höga andelen OV med säkerhet är genreöverskridande eller inte; 
lagtexterna måste betraktas som mycket enhetliga till form och innehåll. 

Min bedömning är att äldre fornsvenska lagtexter bör visa något väsent-
ligt om äldre svenskt språkbruk mer generellt. Det är svårt att föreställa sig 
att strukturer i texterna inte grundas i ett muntligt språkbruk, även om språk-
bruket inte nödvändigtvis överensstämmer med det vid nedskrivningstill-
fället. I detta sammanhang vill jag dessutom framhålla iakttagelser gjorda av 
Håkansson (2008), som antyder att andelen OV i 1200-talets Sverige möjlig-
en är något lägre än i lagtexter, men högre än i texter skrivna i början av 
1300-talet. Håkansson (2008:212–216) redovisar bruket av OV i två korta 
prosakrönikor – Gutasagan och Vidhemsprästens anteckningar – som sanno-
likt är skrivna i mitten av 1200-talet. Om OV operationaliseras på samma 
sätt som i Delsing 1999 uppgår den sammanlagda andelen till 65 procent – 
att jämföra med 73 procent i Delsings lagtexter och 76 respektive 72 procent 
i mina. Detta styrker antagandet att andelen OV i lagtexter inte är något gen-
respecifikt, utan handlar om att de representerar ett äldre språkligt stadium 
än övriga texter i min undersökningskorpus. Möjligen är de språkligt något 
äldre än de två nämnda prosakrönikorna från 1200-talet. Sammantaget kon-
staterar jag att det empiriska underlaget för 1200-talets äldre svenska är spar-
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samt, men likväl antyder underlaget starkt att det språk som talades i Sverige 
i början av föregående millenium innehöll en hög andel ledföljder med verb-
komplement före verb. 

Den andra frågan relaterad till språkbruket i lagtexterna är om äldre 
svenska eller dess föregångare någonsin varit ett renodlat OV-språk. Om vi 
med renodlat OV-språk avser ett språk som likt modern tyska inte tillåter 
verb att föregå DP-objekt är svaret sannolikt nej. Som påtalades i avsnitt 
3.3.3 uppvisar äldre germanska språk variation mellan OV och VO, och det 
är av min och andras undersökningar uppenbart att äldre fornsvenska lagtex-
ter passar väl in i denna bild. Begreppet renodlat OV-språk kan förstås på 
annat sätt. Delsing (1999) diskuterar möjligheten att en renodlad OV-
grammatik finns i lagtexterna, i betydelsen att belägg på VO är exempel på 
att ett relativt tungt objekt står i extraposition. Han menar också att en sådan 
hypotes prövas med viss om än inte fullständig framgång. Jag är dock, i lik-
het med Håkansson (2019), skeptisk till om språkbruket i äldre fornsvenska 
lagtexter harmonierar med en sådan uppfattning. Det står exempelvis helt 
klart att pronominella nominalfraser påträffas i postverbal position, och detta 
är objekt som under inga omständigheter ska vara extraponerade. Så är fallet 
i den kronologiskt sett äldsta texten, Äldre Västgötalagen (se (17a)), och i 
texten med högst andel OV-ledföljd, Upplandslagen (se (17b)). 

(17) a. han skal varþæ hanni (ÄVgL GB XI 3) 
    b. ællr han wildi raþæ hænni (UL MB XIII) 

Det går givetvis att spekulera i om lagtexterna representerar ett kronologiskt 
stadium där en renodlad OV-grammatik har upplösts, men att ett sådant har 
funnits i förlitterär tid. En sådan hypotes får dock egentligen inte stöd av 
empiri från andra germanska fornspråk. Inte heller verkar vikingatida run-
stenar ge stöd åt en sådan bild, då VO utan tvekan förekommer (se t.ex. Val-
deson 2017; jfr Falk & Delsing u.a.). Sannolikt är variationen alltså ur-
sprunglig. Även om OV och relaterade ledföljder förekommer ymnigt i forn-
svenska lagtexter är OV-ledföljdens guldålder ett stadium av variation, där 
verbkomplement ömsom föregår och ömsom står efter ett verbalt huvud. 

Den ombytliga variationens tid 
I slutet av 1200-talet och i början av 1300-talet inträffar en tydlig frekvens-
minskning för ledföljder med verbkomplement före ett verbalt huvud (se 
avsnitt 6.1). De empiriska undersökningarna visar tydligt att detta drabbar 
olika typer av komplement på ungefär samma sätt: objekt, predikativ, PP-
komplement och huvudverb. Att själva frekvensminskningen är likartad 
betyder dock inte att preverbal position är lika vanlig för olika komple-
mentstyper. OV är vanligare än PP-V och PredV i hela den äldre forn-
svenska tidsperioden. Som minst vanlig är VAux, och i slutet av 1300-talet 
tycks ledföljden närmast vara försvunnen i många texter. 



 170 

Frekvensminskningen leder emellertid inte till att OV och relaterade led-
följder försvinner. Snarare förbyts ett tillstånd av variation till ett annat. 
Skillnaden mellan OV-ledföljdens guldålder och efterföljande tidsperioder är 
vid en första anblick rent kvantitativ; preverbala komplement blir mer säll-
synta och VO, V-PP, VPred och AuxV är hädanefter klart vanligare än OV, 
PP-V, PredV och VAux, men ledföljdsmöjligheterna förblir i allt väsentligt 
de samma. Kännetecknande för den ombytliga variationens tid är även den 
intertextuella variationen: mellan 1300-talet och slutet av 1600-talet kan 
andelen verbkomplement före verbala huvuden vara mycket olika i tidsmäss-
igt närliggande texter. Intertextuell variation är närmast konstituerande för 
denna epok i svenskans OV-historia. 

Inom epoken går det även att frilägga en rad inomspråkliga faktorer som 
påverkar ledföljdsmönster. När VAux åter ökar i frekvens efter mitten av 
1400-talet är den som vanligast i bisatser med finit hjälpverb och infinit hu-
vudverb (se avsnitt 6.1.4). Under flera tidsperioder gynnas ledföljden också 
av att verbkomplexet innehåller ett particip (se avsnitt 6.3.6). VAux tycks 
vidare närmast kräva att en viss typ av led föregår det infinita huvudverbet, i 
överenstämmelse med den syntaktiska analys som föreslås av Petzell (2011) 
(se avsnitt 6.3.5). Från och med äldre nysvenska missgynnas OV och PP-V i 
huvudsatser med finit hjälpverb och infinit huvudverb, men gynnas i kontex-
ter där alla tre OV- och PP-V-typer kan realiseras (se avsnitt 6.3.4). Vid un-
gefär samma tidpunkt, möjligen något tidigare, uppstår också en frekvens-
diskrepans mellan bundna och fria prepositionsfraser: PP-V ökar tydligt i 
frekvens för fria prepositionsfraser, men ledföljden förblir sällsynt om pre-
positionsfrasen är bunden (se avsnitt 6.3.3). 

Den ombytliga variationens tid präglas även av två ytterligare diakrona 
händelseförlopp där variationens karaktär förändras. Det tidsmässigt första 
rör DP-typens betydelse för OV–VO (se avsnitt 6.3.2 och avsnitt 6.4). I bör-
jan av 1300-talet observeras en differentiering i andelen OV för två olika 
typer av objekt. Efter Delsing (1999) har jag talat om objekt av DP-typ 1 och 
objekt av DP-typ 2. OV faller under 1300-talet kraftigt i frekvens med DP-
typ 1, och vid gränsen mellan äldre och yngre fornsvenska har DP-typ 1 
blivit mycket ovanlig i preverbal position. Objekt av DP-typ 2 fortsätter att 
föregå sitt huvudverb i ganska stor utsträckning. 

En frekvensmässig skillnad mellan OV med DP-typ 1 och 2 tycks bevaras 
så länge OV existerar. Däremot sker det möjligen någon form av tillnärm-
ning mellan typerna. Typ 1-objekt verkar vara som ovanligast i början av 
yngre fornsvenska, medan något fler undantag påträffas i slutet av yngre 
fornsvenska och i början av äldre nysvenska. Ytterligare något vanligare 
verkar undantagen bli under 1600-talet. Jag har dock förhållit mig relativt 
skeptisk till om skillnaden mellan typerna är kategorisk. Det är tydligt att 
OV med DP-typ 1 är ovanligt, men det förekommer från slutet av 1300-talet 
ända till OV-ledföljdens försvinnande under 1700-talet. Det tycks vidare 
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vara så att differentieringen i DP-typer gäller samtliga OV-typer och inte 
bara Fin-Obj-Main, även om empirin inte är helt entydig på denna punkt. 

Den andra förändringen av variationens karaktär påbörjas i mitten av 
1400-talet (se avsnitt 6.1.5–6.1.6). I början av 1400-talet är det tydligt att 
Fin-Obj-Main och Fin-PP-Main är den dominerande OV- respektive PP-V-
typen i bisatser finit hjälpverb och infinit huvudverb. Därefter ersätts 
Fin-Obj-Main och Fin-PP-Main i hög grad av ledföljder där bestämningen 
föregår båda verben. I skeendet observerar vi även en markant frekvens-
ökning av ledföljden Main-Fin. Förskjutningarna har det gemensamt att 
ledföljder som inte är relaterade till syntaktisk nivå ersätts av ledföljder som 
bara förekommer i bisatser, där det finita verbet inte flyttar till C°. 

Att en sådan frekvensförskjutning äger rum mellan olika OV-typer har 
även observerats av Petzell (2011). Förskjutningen analyseras av Petzell som 
en förändrad preferens beträffande objektets position. Redan i avsnitt 3.4.2 
påtalade jag dock att en sådan slutsats inte bör baseras på bisatser med finit 
hjälpverb och infinit huvudverb. I fornsvenska bisatser flyttar finita verb från 
V° till I°, vilket framgår av att Fin-Neg är den dominerande bisatsledföljden. 
På så sätt visar inte Fin-Obj-Main att objektet har sin position efter det finita 
verbets basposition. Kontentan av detta resonemang är att framväxten av 
bisatsspecifik OV och PP-V istället kan sättas i samband med förlusten av 
V-till-I-flyttning. Tidsmässigt råder det heller ingen tvekan om att utveck-
lingen av Neg-Fin är parallell med utvecklingen av bisatsspecifik OV och 
PP-V. Neg-Fin ökar i frekvens under andra halvan av 1400-talet, och blir 
den dominerande bisatsledföljden under 1500-talet (se Platzack 1988; Falk 
1993:172 ff.; Håkansson 2011). 

Data från satser och infinitivfraser med infinit hjälpverb ger stöd åt reso-
nemanget. Det står helt klart att Aux-Obj-Main är en mindre frekvent OV-
typ än Fin-Obj-Main i samtliga fornsvenska perioder. Vidare kan samma 
mönster observeras för prepositionsfraser, då Aux-PP-Main är betydligt mer 
ovanlig än Fin-PP-Main under fornsvensk tid. Rent hypotetiskt skulle för-
lusten av V-till-I även kunna förklara det ökade bruket av Main-Fin under 
andra halvan av 1400-talet; om det finita verbet flyttar till I° kan Main-Fin 
inte genereras, i alla fall om vi bortser från stylistic fronting. Däremot ger 
språkbruket i Aux-kontexter inte stöd till en sådan hypotes. Visserligen är 
Main-Aux en betydligt vanligare ledföljd än Main-Fin i äldre fornsvenska 
lagtexter, men i början av yngre fornsvenska har Main-Aux till synes för-
svunnit. Återkomsten av Main-Fin, och VAux mer generellt, behöver alltså 
en förklaring bortom förlusten av V-till-I-flyttning. 

OV-ledföljdens försvinnande 
I början av 1700-talet inträffar en allmän frekvensminskning för ledföljder 
med verbkomplement före verb: OV blir ovanligare, PredV blir ovanligare 
och VAux blir ovanligare (se avsnitt 6.1). PP-V genomgår inte en frekvens-
minskning, vilket beror på att fria prepositionsfraser fortsätter att förekomma 
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i preverbal position. Om en prepositionsfras är bunden är PP-V sällsynt, 
även om frekvensminskningen nog inte framträder lika tydligt som för rela-
terade ledföljder. Språkbruket i 1700-talstexterna liknar på så sätt modern 
svenska, där OV, PredV och VAux inte förekommer, och där PP-V nästan 
uteslutande förekommer med PP-adverbial. Resultatet ska rimligen tolkas på 
så sätt att OV och relaterade ledföljder nu försvinner ur svenskt språkbruk. 

Däremot är förändringsprocessen inte helt avslutad i undersökningskorpu-
sen allra sista texter. OV, PredV och VAux är alla ledföljder som förekomm-
er i den yngsta texten Himmelska örtagård, skriven år 1758. Det finns dock 
tecken på att OV-ledföljdens fullständiga försvinnande nu är mycket nära. 
Sangfelt (ms.) redogör för bruket av OV i dramadialog från 1700-talet, och 
observerar en skillnad mellan dramer skrivna 1725–1750 och 1775–1800. I 
den första perioden är OV mycket sällsynt, men det är uppenbart att ledfölj-
den fortfarande påträffas. Situationen har emellertid förändrats några decen-
nier senare, då OV, och även PredV och VAux, överhuvudtaget inte kan 
beläggas i den andra periodens dramer. I den ganska snävt avgränsade och 
talspråkliga genren dramadialog tycks alltså OV-ledföljdens fullständiga 
förvinnande kunna dateras till strax efter mitten av 1700-talet. Jag ska låta 
det vara osagt om detta även gäller annan typ av litteratur (jfr även Petzell 
2011:168 f.). En väl underbyggd hypotes är likväl att åtminstone en del av de 
människor som växer upp i Sverige i mitten av 1700-talet inte har en mental 
grammatik som kan generera ledföljder med verbkomplement före ett verbalt 
huvud. 

I detta kapitel har det successivt vuxit fram en bild av hur det går till när 
möjligheten till OV går förlorad i svenskans historia. I de två kommande 
kapitlen fokuseras ämnets mer teoretiska aspekter. I kapitel 7 diskuteras den 
fornsvenska bisatsledföljden i ljuset av the Rich Agreement Hypothesis, och 
jag söker här fastställa om V-till-I-flyttning är obligatoriskt före år 1450 eller 
inte. Slutligen ställs i kapitel 8 frågan om OV-ledföljdens struktur på sin 
spets, och i förlängningen även frågor om varför möjligheten till OV förloras 
i svenskans historia och varför processen går till på det sätt den gör. 
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7 Bisatsledföljd i äldre svenska 

I detta kapitel presenterar jag undersökningen av bisatsledföljd i fornsvenska 
texter skrivna före år 1450. Den centrala empiriska frågan är i vilken ut-
sträckning och i vilka sammanhang ett finit verb inte står som första eller 
andra led i bisatser under denna tid. I förlängingen syftar undersökningen till 
att utröna om V-till-I-flyttning är obligatoriskt i äldre svenska innan subjekt-
verbkongruensen försvagas, och följaktligen om äldre svensk bisatsledföljd 
är kompatibel med the Rich Agreement Hypothesis (RAH). Kapitlet innehåll-
er fem avsnitt. I avsnitt 7.1 ger jag en bakgrund till RAH och visar vilka 
prediktioner hypotesen gör om ledföljden i språk med och utan subjekt-
verbkongruens. I avsnitt 7.2 motiveras och fastställs de excerperingsprinci-
per som ligger till grund för undersökningen av fornsvensk bisatsledföljd, 
och undersökningen presenteras därefter i avsnitt 7.3. I avsnitt 7.4 diskuterar 
jag om fornsvensk bisatsledföljd kan inrymmas i ett system som kräver 
V-till-I. Kapitlets viktigaste slutsatser sammanfattas i avsnitt 7.5. 

7.1 The Rich Agreement Hypothesis 
Sedan mitten av 1980-talet har det eventuella sambandet mellan subjekt-
verbkongruens och en viss typ av verbflyttning varit ett mycket omdebatterat 
ämne inom generativ teoribildning. Med början i arbeten som Roberts 1985, 
Kosmeijer 1986 och Platzack 1987 har en rad forskare antagit att ett sådant 
samband är universellt. De nordiska språken och deras diakrona utveckling 
har haft en viktig plats i denna diskussion; förekomsten av subjekt-
verbkongruens varierar mellan moderna nordiska språk, då kongruensen 
över tid försvagats eller försvunnit i de flesta varieteter utom isländska. Det 
är alltså motiverat att diskussionen om äldre svensk bisatsledföljd har RAH 
som utgångspunkt. Detta avsnitt inleder jag med att introducera hypotesen 
mer utförligt, och i avsnitt 7.1.2 visar jag vilka typer av ledföljder som kan 
vara ett problem för hypotesen. 

7.1.1 RAH – en introduktion 
The Rich Agreement Hypothesis har tidigare kort presenterats i kapitel 3 (se 
framförallt avsnitt 3.2.2). Jag fastställde där att jag skulle utgå från Ko-
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eneman & Zeijlstras (2014) formuleringen av hypotesen. I (1) nedan uppre-
pas Koeneman & Zeijlstras (2014:5) preliminära formulering av RAH: 

(1)   The Rich Agreement Hypothesis (preliminär version) 
 A language exhibits V-to-I movement iff the regular paradigm mani-

fests featural distinctions that are at least as rich as those featural dis-
tinctions manifested in the smallest pronoun inventories universally 
possible. 

Hypotesen relaterar alltså V-till-I-flyttning till kongruens som åtminstone är 
så rik att distinktionerna motsvarar ett minimalt pronomensystem. Detta 
betyder att det finns en distinktion mellan singular och plural i åtminstone 
någon person, och att det finns en distinktion mellan första, andra och tredje 
person i åtminstone något numerus (jfr även avsnitt 3.2.2). 

Engelska och franska är två språk som brukar användas för att illustrera 
den ledföljdsskillnad som kännetecknar V-till-I och V-in-situ. I det engelska 
exemplet i (2a) står adverbet often före det finita verbet kisses, vilket antyder 
att Fin kvarstår i VP. I motsvarande franska exempel föregår emellertid det 
finita verbet embrasse adverbet souvent, vilket indikerar att Fin lämnat VP 
och realiseras i en position högre upp i satsen (se (2b)). 

(2)  a. John often kisses Mary                              Adv-Fin 
    b. Jean embrasse souvent Marie                        Fin-Adv 
      (efter Tvica 2017:1) 

Engelska uppfyller inte kraven på rik kongruens. Regelbundna verb påträffas 
i två olika former: en för tredje person singular med -s på slutet, och en för 
andra personer/numerus utan -s. På så sätt finns en distinktion mellan singu-
lar och plural i tredje person och en distinktion mellan tredje person och 
första/andra, men inte mellan första och andra person (se vidare Koeneman 
& Zeijlstra 2014:3–5). Fransk subjekt-verbkongruens räknas däremot som 
rik, och ledföljdskillanden i (2a–b) ovan prediceras alltså av RAH.61 

Förekomsten av V-till-I-flyttning kan i de nordiska språken inte studeras i 
huvudsatser; det finita verbet flyttar av andra skäl alltid till från V° till C°. 
Däremot utgör bisatser en lämplig kontext för att pröva hypotesen, där 
V-till-C blockeras av subjunktioner (jfr avsnitt 3.2.2). På så sätt har de nor-
diska språkens bisatsledföljd ofta använts som stöd för RAH:s giltighet. Is-

                               
61 Om fransk subjekt-verbkongruens ska räknas som rik eller inte är egentligen en ganska 
komplicerad fråga. Verbkongruens i talad franska kan tyckas innehålla bara två olika verb-
former, givet att subjektet on (ursprungligen ’man’) används istället för nous (äldre ’vi’) i 
första person plural. Det är dock vedertaget att franska pronominella subjekt (je, tu, il/elle 
etc.) egentligen inte är självständiga ord utan ingår i verbböjningen. Med en sådan analys är 
fransk subjekt-verbkongruens utan tvekan rik (se vidare Koeneman & Zeijlstra 2014:18–20 
och där angivna referenser). 
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ländska bisatser, med ledföljden Fin-Neg, ses som ett paradexempel på att 
subjekt-verbkongruens påtvingar V-till-I. Ledföljden Neg-Fin i moderna 
skandinaviska bisatser är ett typiskt kännetecken för V-in-situ, i enlighet 
med att kongruensen har försvunnit (se t.ex. Holmberg & Platzack 1995:76–
77). Vid en rad tillfällen har bisatsledföljdens diakrona utveckling varit fö-
remål för noggranna empiriska studier. Detta gäller kanske framförallt äldre 
svenska (se t.ex. Platzack 1988; Falk 1993; Sundquist 2002; Håkansson 
2011), men arbeten finns också om äldre norska (se Vittersø 2004) och äldre 
danska (se Sundquist 2002; Heycock & Sundquist 2017). 

I äldre svenska finns det evidens för att subjekt-verbkongruensen upphör 
att vara rik omkring mitten av 1400-talet, då personkongruensen försvinner 
(se Falk 1993:154–156; Håkansson 2008:121–124).62 Således predicerar 
RAH att V-till-I ska vara obligatoriskt i äldre svenska före år 1450.63 I (3a) 
nedan visas en fornsvensk bisats som antyder att data stämmer väl överens 
med RAH vid en första anblick. Bisatsen är tagen från Järteckensboken som 
översattes omkring år 1385, och som synes föregår Fin en negation. Flera 
studier har också visat att ledföljden Neg-Fin, där nollhypotesen är att Fin 
kvarstår i V°, börjar användas mer ymnigt i slutet av 1400-talet och i början 
av 1500-talet (se Platzack 1988; Falk 1993:176; Håkansson 2011). I mitten 
av 1600-talet är Neg-Fin den klart dominerande bisatsledföljden, vilket ex-
emplifieras med ett belägg från Agneta Horns Beskrivning, skriven omkring 
år 1657 (se (3b)). 

(3)  a. hulkum han wilde ey tro (JärT 30)                      Fin-Neg 
    b. så at iag inte kune besina migh (Horn 48)                Neg-Fin 

Skillnaden mellan fornsvensk och modern svensk bisatsledföljd antas alltså 
kunna beskrivas som i figur 22 nedan. Under fornsvensk tid flyttar Fin till 
vänster om Neg och realiseras i I°. I modern svenska kvarstår Fin i V° och 
realiseras följaktligen till höger om negationen. Som jag påpekade i avsnitt 
3.2.2 är negationer en lämplig kategori för att bestämma när flyttning av Fin 
äger rum. Om Neg ska kunna negerera en sats måste den genereras ovanför 
det finita verbets basposition (se t.ex. Zeijlstra 2013), och ledföljden 
Fin-Neg är alltså ett säkert tecken på att det finita verbet har flyttat. 

                               
62 Som nämndes i kapitel 3 gäller detta inte hela det äldre svenska språkområdet; i början av 
1900-talet fanns fortfarande ett litet område i sydvästsverige med rik subjekt-verbkongruens 
(se Horn af Åminne 2017; Petzell 2018). Petzell (2018) har argumenterat för att detta faktum 
inte falsifierar RAH, trots att obligatorisk V-till-I-flyttning inte går att belägga. 
63 Det är givetvis inte så att det går att ange ett visst år, eller ens ett visst årtionde, för när det 
först finns människor i ett äldre Sverige som saknar en mental grammatik med rik kongruens. 
Däremot verkar det inte finnas evidens för en grammatik utan rik kongruens under tidigare 
delar av 1400-talet, varför formuleringen uppfyller sitt syfte (jfr Håkansson 2008:123 f.). 
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Figur 22. V-till-I  och V-in-situ. 

Av strukturerna ovan går det också att sluta sig till vilka ledföljder som utgör 
ett potentiellt problem för hypotesen att V-till-I ska vara obligatoriskt i äldre 
svenska före år 1450. Mellan C° och I°, där subjunktionen respektive det 
finita verbet står, finns bara en ytterligare position som typiskt innehåller 
satsens subjekt: [Spec, IP]. I normalfallet bör V-till-I alltså leda till att det 
finita verbet står som första eller andra led i bisatsen, subjunktioner och 
andra bisatsinledare borträknade. Däremot är det inte givet att bisatser med 
Fin som tredje eller senare led har det finita verbet i I°. 

Vi vet emellertid redan att det finns fornsvenska bisatser som har det fi-
nita verbet som tredje eller senare satsled. Dels diskuterades sådana bisatser i 
avsnitt 3.5.2, och dels visade undersökningen i kapitel 6 att ledföljder som 
Obj-Main-Fin och Obj-Fin-Main förekommer i fornsvenska texter skrivna 
före år 1450, även om de är relativt sällsynta. Bisatser med Fin som tredje 
eller senare satsled är detta kapitels empiriska fokus. 

7.1.2 X-Fin-bisatser och V-till-I-flyttning 
I kapitel 3 introducerade jag ett begrepp för att tala om bisatser med Fin som 
tredje eller senare satsled: X-Fin-bisatser. En bisats är med min terminologi 
en X-Fin-bisats om det finita verbet föregås av minst två satsinterna led. Till 
dessa led räknas inte subjunktioner eller övriga bisatsinledare. Belägg på 
X-Fin-bisatser kan vara ett tecken på utebliven V-till-I-flyttning, eftersom 
ett finit verb i I° i normalfallet ska föregå alla bisatsinterna led utom ett sub-
jekt. 

Termen X-Fin-bisats implicerar emellertid inte en viss syntaktisk struk-
tur, utan är en linjärt definierad kategori. När jag i avsnitt 7.2 och 7.3 under-
söker bruket av sådana bisatser i fornsvenska texter gör jag det på ett så för-
utsättningslöst sätt som möjligt. Frågor om X-Fin-bisatsers syntaktiska 
struktur diskuteras i stället i avsnitt 7.4, när empiriska förhållanden blivit 
tydligare. Jag vill dock redan nu klargöra vilka strukturer jag främst kommer 
att diskutera i avsnitt 7.4, strukturer som av tidigare forskning använts för att 
förena förekomsten av X-Fin-bisatser med ett krav på V-till-I-flyttning. 
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Den första analys som diskuteras har redan figurerat i undersökningen om 
VAux–AuxV: idén om att en bisats med pronominellt subjekt och Fin som 
tredje satsled kan vara exempel på stylistic fronting (SF) (se Platzack 1988; 
Håkansson 2011; Petzell 2017). Villkoren för SF har beskrivits utförligt 
tidigare i avhandlingen. För antaganden om strukturen hänvisas till avsnitt 
3.5.2, 5.2.6 och 6.3.7. 

Den andra analysen som utvärderas talar jag om som IP-adjungering. Hur 
IP-adjungering representeras strukturellt beskriver jag närmare i avsnitt 
7.4.3, men grundtanken är att ett led som förekommer mellan ett subjekt och 
ett finit verb kan vara adjungerat till IP, och alltså befinna sig ovanför 
[Spec, IP] men nedanför C°. Analysen implicerar att subjektet har tillgång 
till en position ovanför [Spec, IP], eftersom analysen ska kunna appliceras på 
satser där subjektet föregår det adjungerade ledet. Mig veterligen har möjlig-
heten till IP-adjungering aldrig diskuterats för äldre svenska i ett samman-
hang som detta, men däremot är det standardanalysen för att förklara den 
marginella förekomsten av X-Fin-bisatser i modern isländska (se Angan-
týsson 2007; Koeneman & Zeijlstra 2014:8–11). 

IP-adjungering har en gemensam nämnare med SF-analysen av bisatser 
med pronominella subjekt. Att döma av modern isländska äger IP-adjung-
ering främst rum i bisatser med pronominellt subjekt (se Angantýsson 2007; 
Koeneman & Zeijlstra 2014:9). Således skulle analysen kunna förklara den 
skillnad i bisatsledföljd som i äldre svenska verkar föreligga beroende på 
subjektstyp (se framförallt Håkansson 2011). 

Däremot finns en skillnad mellan adjungering och SF beträffande vilka 
typer av led som kan stå mellan subjekt och finit verb. Adjungering involve-
rar endast adverbial (jfr avsnitt 2.3), men den begränsningen gäller inte SF. 
Ledföljden i (4a) nedan skulle kunna analyseras som ett resultat av IP-
adjungering lika väl som av SF. Ett exempel som i (4b), där ett objekt är det 
enda ledet mellan ett pronominellt subjekt och ett finit verb, skulle kunna 
förklaras med en SF-analys men inte med IP-adjungering. 

(4)  a. i dyäwlsins luciferi hämd som hon dyäwlslika älskadhe (JärT 14)  
    b. mæþan þu diæflom þiæna (LegBu 504) 

De två exemplen i (4a–b) ovan för oss också till en tredje analys som an-
vänts för att förena X-Fin-bisatser med V-till-I-flyttning. Exemplen har 
nämligen det finita verbet sist, vilket gör att ledföljden motsvarar den i mo-
derna tyska bisatser. Som jag först påpekade i avsnitt 3.2.2 finns ett sätt att 
upprätthålla antagandet att det finita verbet i tyska bisatser står i I°, i enlighet 
med att språket har rik kongruens. I (5a) visar jag en tysk bisats, där ett ob-
jekt föregår det finita verbet. I (5b) har det finita verbet flyttat till från V° till 
I° i en struktur där både VP och IP är huvudfinala fraser. Av strukturen i (5c) 
framgår dock att V-till-I inte ger upphov till någon ledföljdskillnad; ett finit 
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verb som kvarstår i en huvudfinal VP är också ett möjligt sätt att represen-
tera satsen i (5a).   

(5)   a. wenn  jemand  einen Hund kauft 
      om    någon   en     hund  köper 
    b. [CP wenn [IP jemand [VP einen Hund tv] [I° kauftv]]] 
    c. [CP wenn [IP jemand [VP einen Hund kauft]]] 

På så sätt leder hypotesen om I°-finala-strukturer till en obekväm följdfråga: 
varför ska vi anta att verbet flyttar om det inte har några konsekvenser för 
ledföljden? Som jag vidare beskriver i avsnitt 7.4.2 betraktas I°-finala struk-
turer även som en kontroversiell och delvis föråldrad analys i 2000- och 
2010-talets generativa grammatik. Likväl är det självklart att frågan om 
I°-finala strukturer måste diskuteras; att finita verb i någon utsträckning kan 
flytta till en huvudfinal IP är en central tanke hos de forskare som menat att 
äldre svenska är helt kompatibel med RAH (se Platzack 1988; Falk 1993:156 
ff.; jfr även Håkansson 2011:114). 

I detta sammanhang är det nödvändigt att påpeka att Koeneman & 
Zeijlstra (2014) inte förutsätter att det finita verbet i tyska bisatser flyttar till 
I°. För att förstå varför det är så behöver deras slutgiltiga formulering av 
RAH presenteras, och den återges i (6) nedan. Notera även att Koeneman & 
Zeijlstra (2014) här bytt ut beteckningen IP mot ArgP (argument phrase). 
Förändringen är emellertid inte väsentlig i sammanhanget; ArgP är precis 
som IP en funktionell projektion mellan CP och VP (se vidare Koeneman & 
Zeijlstra 2014:25–30). Jag fortsätter att tala om IP och inte om ArgP. 

(6) The Rich Agreement Hyopthesis (slutgiltig version) 
 A language must realize the finite verb in a position string adjacent to 

Arg°, where Arg° is postulated iff the regular verbal paradigm mani-
fests featural distinctions that are at least as rich as those featural dis-
tinctions manifested in the smallest pronoun inventories universally 
possible (Koeneman & Zeijlstra 2014:33, min kursivering). 

Skillnaden i förhållande till den preliminära versionen består i att det finita 
verbet inte måste flytta till Arg°/I°; det räcker att Fin realiseras precis bred-
vid (string adjacent to) I°. Omformuleringen är ett sätt att undvika ett ställ-
ningstagande till om verb kan flytta högerut i språk med OV-ledföljd, vilket 
idag ses som långtifrån självklart (se vidare Koeneman & Zeijlstra 2014:32–
33; jfr också Bobajlik 1995). Med detta synsätt är både (7a) och (7b) möjliga 
analyser av den tyska bisatsen i (5a) ovan. Analysen i (7a) är en upprepning 
av den i (5b), och består i att det finita verbet flyttar från V° till I°. I (7b) 
kvarstår verbets rot i V°, medan kongruensmorfemet -t basgenereras i I°. 
Eftersom kauf- och -t är string adjacent kan det i PF uttalas som ett ord.   
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(7)  a. [CP wenn [IP jemand [VP einen Hund tv] [I° kauftv]]] 
    b. [CP wenn [IP jemand [VP einen Hund kauf-] [I° -t]]] 

Det går emellertid att anföra invändningar mot detta antagande om string 
adjacency. Koeneman & Zeijlstra (2014) bortser från att det finita verbet inte 
alltid står som sista verb i en tysk bisats, och att sådana ledföljder inte utan 
vidare kan analyseras med strukturen i (7b) ovan. Ett relevant exempel är 
verbkomplex där ett finit hjälpverb motsvarande har/hade styr ett infinit 
hjälpverb i infinitivform och inte i participform, s.k. IPP-konstruktioner. 
Som jag nämnde i avsnitt 3.2.2 står det finita verbet först i en sådan bisats, 
och ett möjligt exempel visas i (8) nedan. 

(8)  wenn  der  Hund  nicht  hätte  laufen   können 
     om    DEF  hund  inte   hade  springa  kunna 

Jag har svårt att se hur ledföljden i (8) skulle vara kompatibel med RAH utan 
att anta att högerflyttning. Antingen kan hela verbkomplexet flytta högerut 
och göra så att det finita verbet realiseras i I°, eller så kan de två infinita 
verben flytta till höger om I°, vilket medför att string adjacency uppnås för 
det finita verbet och dess kongruensmorfem. Oavsett vilket så implicerar 
analysen ett antagande om högerflyttning av verb. Således kan vi i fortsätt-
ningen lika gärna utgå från Koeneman & Zeijlstras (2014) preliminära for-
mulering av RAH, där I°-finala strukturer implicerar flyttning av det finita 
verbet till höger i satsen. 

Tidigare forskning har menat att det framförallt finns en typ av bisatser i 
äldre svenska som visar att V-till-I uteblivit: bisatser där en negation står 
efter ett icke-pronominellt subjekt och före ett finit verb, och där ett verb-
komplement finns till höger om huvudverbet (jfr Platzack 1988). Jag komm-
er att nyansera detta påstående i avsnitt 7.4, men det är värt att notera att 
sådan ledföljd påträffas i min undersökningskorpus texter som är skrivna 
strax efter år 1450, helt i enlighet med RAH (jfr även Håkansson 2011:120, 
129). I (9a) visas ett relevant exempel från år 1456 i Jönköpings stads tänke-
bok, och i (9b) ett exempel från Lucidarius, skriven år 1487.  

(9)  a. ath Jon Spæth aldrik saldhe Jon Aruidssons byørnahudh (JT 1 11) 
    b. swa som vaar öghon ey kunna see eller skodha solenne sken 
      eller clarheet (Luc 133–134) 

I detta avsnitt har jag introducerat tre syntaktiska analyser som kan förena 
X-Fin-bisatser med V-till-I-flyttning. I avsnitt 7.4 kommer jag att diskutera 
om någon eller några av analyserna gör bruket av X-Fin-bisatser före år 
1450 förenligt med obligatorisk flyttning av det finita verbet till I°. Innan jag 
gör så måste detta bruk emellertid studeras empiriskt på ett så förutsättnings-
löst sätt som möjligt. 
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7.2 Excerperingsprinciper 
X-Fin-bisatser definierade jag i föregående avsnitt som bisatser där minst 
två (primära) satsled står mellan en subjunktion (eller annan bisatsinledare) 
och satsens finita verb. Definitionen framstår som ganska grovhuggen; 
många X-Fin-bisatser kan vara kompatibla med flera analyser där det finita 
verbet flyttat högre upp i satsen och en analys där det kvarstår i V°. Defini-
tionen utesluter dock en rad typer av bisatser där det är okontroversiellt att 
anta att det finita verbet kan eller måste ha flyttat högre upp i satsen. 

Exemplet i (10a) är inte att betrakta som en X-Fin-bisats, då subjektet fö-
regår det finita verbet men en negation står efter. Även satser som i (10b–c) 
faller utanför definitionen. (10b) är ett möjligt exempel på SF eftersom sub-
jektet saknas och en negation är det enda ledet mellan subjunktion och finit 
verb. I (10c) står det finita verbet som första satsled och låter sig utan pro-
blem infogas i ett system som kräver V-till-I. Även exempel som kan repre-
sentera inbäddad V-till-C utesluts med definitionen; i (10d) föregår ett ad-
verbial det finita verbet, medan subjektet står efter.64 

(10) a. at var hærra vilde eigh næmna sin forraþara (LegBu 100) 
    b. af ospiællaþe iorþ. som eigh var pløgþ ælla saþ (LegBu 139) 
    c. en hans mästare som heet malgudrak (SVM 136) 
    d. ok sagdhe at thy munde korsit see blidhelika til hans (JärT 48) 

Antalet led före bisatsens finita verb är egentligen det enda relevanta kriteriet 
för att urskilja X-Fin-bisatser. I (11a–e) visas fem exempel som alla svarar 
mot definitionen. Det finita verbet kan stå sist i bisatsen (11a–c) eller följas 
av ytterligare satsled (11d–e). Bisatserna kan innehålla ett pronominellt sub-
jekt (11a, e), ett icke-pronominellt subjekt (11b) eller sakna synligt subjekt 
(11c–d). Det kan förekomma som tredje satsled (11c–e) eller längre till hö-
ger än så (11a–b). 

(11) a. at han hænni æi inleþning sundi (UL KkB IX 1) 
    b. huilkit konungin hanum stadhelika lowadhe (B&J 9)  
    c. þæn hana halshuga sculde (LegBu 510) 
      ‘den som skulle halshugga henne’ 
     d. som þøm eigh høra mz goþvilia (LegBu 186) 
    e. Nar han thridhiatidh tok thik til sin mun (Bir 168) 

Det är inte helt självklart vilka typer av satsled vi bör urskilja i undersök-
ningen. En uttömmande och stringent kategorisering av olika led är faktiskt 
inte heller väsentlig, då jag bara särredovisar kvantitativa resultat för ledty-
                               
64 I avsnitt 7.2–7.4 markerar jag äldre svenska exempelmeningar på ett sätt som avviker från 
övriga delar i avhandlingen; alla led mellan subjunktion och finit verb är understrukna, med 
tillägget att negationer kursiveras oavsett plats i satsen. 
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pen negationer (se vidare avsnitt 7.3). Potentiellt kan leden dock delas in på 
samma sätt som Falk (2007:91) gör i sin undersökning om SF i äldre forn-
svenska, där hon urskiljer negationer, indirekta och direkta objekt, adverbial, 
partiklar, predikativ, infinita verb och absoluta prepositioner (med vissa un-
derkategorier). Falks uppdelning har fungerat som riktlinje i en preliminär 
kategorisering av primära satsled. Givetvis ingår även subjekt bland potenti-
ella satsled, men dessa har en speciell status och kommenteras nedan. 

Vanligtvis är det oproblematiskt att identifiera var ett primärt satsled bör-
jar och slutar, men undantag finns. Exemplet i (12a) antas innehålla ett icke-
pronominellt subjekt och ett adverbial före det finita verbet. En alternativ 
tolkning skulle kunna vara att frasen a latin är ett prepositionsattribut. I så 
fall föregår bara ett led det finita verbet, och bisatsen faller utanför kategorin 
X-Fin. Att båda tolkningarna bör vara möjliga visas med moderna svenska 
parafraser i (12b–c). I just detta fall uppfattar jag en adverbiell tolkning av a 
latin som den klart mest naturliga (12b), och den attributiva tolkningen i 
(12c) markeras med ett frågetecken.  

(12) a.   at lius a latin hete candela (LegBu 8) 
    b.   Ljus heter candela på latin. 
    c. ?  Ljus på latin heter candela. 

Jag har i samband med excerperingen inte utformat någon allmän princip för 
belägg som är mer eller mindre syntaktiskt-semantiskt tvetydiga. Däremot 
finns två specifika typer av tvetydighet där ställningstagandet är mekaniskt. 
Det första typfallet rör exempel som i (13a–b), där en möjlig verbpartikel 
föregår ett finit verb. Ortografin tyder på att partikeln inte är inkorporerad i 
verbet, men det är långt ifrån givet att ortografin har relevans i sådana fall. 
Kombinationerna skulle alltså kunna vara sammansatta finita verb. I under-
sökningen har jag analyserat vad jag identifierar som verbpartiklar som del 
av det finita verbet, så länge partikeln står precis före verbet (se Delsing 
2001:163 för ett identiskt förfarande). I identifieringen av vad som kan vara 
en verbpartikel har jag till stor del utgått från Schlyters (1877) och Söder-
walls (1884–1918) ordböcker, där kombinationer av verb och partiklar anges 
under verbets uppslagsord. 

(13) a. sum lagh til sæghiæ (ÄVgL Md I 3) 
    b. Sidhan nar barnit vp växir nakot (Bir 143) 

Det andra fallet rör belägg där en negation kan vara antingen satsmodifie-
rande eller ledmodifierande. Två sådana exempel, av något olika karaktär, 
återges i (14a–b) nedan. I (14a) uppträder en negation mellan en bisatsinle-
dare och ett subjekt, vilket skulle kunna indikera att negationen modifierar 
subjektet och inte satsen (jfr Håkansson 2011:114). I (14b) återfinns en ne-
gation och ett adverbial mellan subjekt och finit verb. I detta fall kan man 
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diskutera om ey öpter mer ’inte mer/längre’ tillsammans utgör ett negerande 
adverbial, eller om det är två separata led. 

(14) a. oc synis at ey Gudh wiste wæl at mannin skulde synda (MB1B 108) 
    b. at han ey öpter mer göri tholik thingh (Bir 54) 

Vid excerperingen har jag inte fullt ut tagit ställning till hur många primära 
satsled exempel som i (14a–b) innehåller. Däremot har jag uteslutit belägg 
där negationen föregår ett subjekt av en annan anledning. Det förefaller helt 
accepterat att anta en sådan negation kan ha sin position ovanför [Spec, IP] 
även om den är satsmodifierande, vilket gör att ledföljden är förenlig med ett 
system som kräver V-till-I (se t.ex. Rosenkvist 2015:228–231). Problemet 
med exempel som i (14b) är av en annan karaktär. Det rör sig onekligen om 
en X-Fin-bisats och belägget ska inkluderas i undersökningen; det innehåller 
minst två primära satsled före det finita verbet när subjektet räknas, även om 
negationen är ledmodifierande. Däremot har analysen betydelse för under 
vilka antaganden ledföljden är kompatibel med V-till-I-flyttning, och till 
sådana satser återkommer jag i avsnitt 7.4.1. 

De excerperade bisatserna har alla kategoriserats efter subjektstyp. Jag 
skiljer här mellan bisatser med icke-pronominellt subjekt, bisatser med pro-
nominellt subjekt och subjektslösa bisatser. Precis som i variationsanalysen 
av VAux–AuxV (jfr avsnitt 5.2.6) är det enbart personliga/anaforiska och 
generiska pronomen som räknas som pronominella subjekt. Med detta syn-
sätt innehåller satsen i (15a) ett pronominellt subjekt. Exemplet i (15b) kate-
goriseras som en sats med icke-pronominellt subjekt, eftersom ett indefinit 
pronomen har subjektsstatus. 

(15) a. Jak radher thik thz thu först fresta mannen (SVM 137) 
    b. oc taladhe swa höght thz alle honum hördho (SVM 167) 

En rad fornsvenska verb kan eller måste konstrueras med ett argument som 
har subjektsliknande egenskaper, men förekommer i oblik form. Detta gäller 
typiskt vissa verb som förutsätter en upplevare (t.ex. ångra, drömma), men 
kan även inbegripa verb i passiv (se vidare Falk 1997; jfr också Delsing 
1999:164). Om en sådan subjektskandidat har oblik markering analyserar jag 
den inte som ett subjekt i undersökningen. Bisatser som i (16a–c) nedan 
räknas således som subjektslösa. 

(16) a. Thänne mannin giordhe som honom ey tilburdhe (Bir 38) 
    b. swa at thik väl minnis hwat ther six (Bo 64) 
    c. alt þæt kirkiu giwit wærþær (UL KkB XIV 3) 

I samband med kategorin subjektstyp behöver också koordinerade bisatser 
kommenteras. Bisatser som utgör andrakonjunkter är inte irrelevanta för 
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undersökningens syfte; RAH predicerar att alla finita verb ska flytta till I° i 
ett språk med subjekt-verbkongruens, vilket rimligen inkluderar verb i koor-
dinerade satser. Däremot är det ofta oklart hur andrakonjunkter bör analyse-
ras med avseende på subjektstyp. I (17a) nedan delar konjunkterna både 
bisatsinledare och subjekt. I detta fall är det diskutabelt om andrakonjunkten 
är att betrakta som en bisats med pronominellt subjekt i enlighet med förs-
takonjunkten eller som en subjektslös bisats. I (17b) delar konjunkterna bi-
satsinledare, och andrakonjunktens subjekt är pronominellt. Det är dock inte 
självklart att den är att jämställa med bisatser med pronominellt subjekt efter 
en bisatsinledare. En SF-analys förutsätter att ett pronominellt subjekt är 
klitiserat till C°, men att andrakonjunkten i (17b) innehåller en sådan pro-
jektion är knappast självklart (se vidare Magnusson 2007). 

(17) a . thy at han ond thingh äggiar ok radhir ok fals thingh lofwar (Bir 4) 
    b. utæn man se utlændis. ællr han fangin ær (UL JB IX 4) 

    ’om en man inte är utomlands eller (om) han är fången’ 

För att undvika dessa kategoriseringsproblem har jag uteslutit andrakonjunk-
ter utan bisatsinledare ur det kvantitativa resultat som redovisas i följande 
avsnitt. Däremot ingår andrakonjunkter med egen bisatsinledare. 

Sammanfattningsvis betyder detta att undersökningen inkluderar i princip 
samtliga belägg där två eller fler bisatsinterna satsled föregår ett finit verb. 
De enda undantagen är egentligen att jag uteslutit ett fåtal belägg där en ne-
gation föregår ett subjekt och belägg där koordination kan tänkas äga rum på 
en nivå under C°. I undersökningskorpusens texter skrivna före år 1450 har 
jag påträffat totalt 1 924 belägg som uppfyller kriterierna, och deras fördel-
ning och egenskaper analyseras i följande avsnitt. 

7.3 Huvudsats-bisatsasymmetri i fornsvenska texter 
I tabell 40 nedan visas hur många belägg som påträffats på X-Fin-bisatser i 
de fornsvenska texter som är skrivna före år 1450. Dels ger jag information 
om hur många belägg som finns i en enskild text, dels information om hur 
många belägg som finns i en undersökningsperiod. Tabellen innehåller där-
till frekvensuppgifter beräknat som antal belägg per 1 000 ord, efter de av-
rundade siffror om antal ord som redovisas i andra kolumnen. 
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Tabell 40. X-Fin-bisatser i fornsvenska texter före år 1450. 

Text Antal ord Antal belägg Belägg/1000 ord 

ÄVgL ca 15 000 17 1,1 
ÖgL ca 53 000 99 1,9 
UL ca 48 000 323 6,7 
MEL ca 45 000 346 7,7 
Äfsv I ca 161 000 785 4,9 
LegBu ca 36 000 64 1,8 
KS ca 22 000 107 4,9 
MB1B ca 145 000 55 0,4 
Äfsv II ca 203 000 226 1,1 
JärT ca 29 000 83 2.9 
Bo ca 68 000 316 4,6 
SVM ca 16 000 73 4,6 
KM ca 11 000 12 1,1 
Bir ca 107 000 200 1,9 
KT ca 12 000 72 6,0 
B&J ca 27 000 157 5,8 
Yfsv I ca 270 000 913 3,4 

X-Fin-bisatsernas frekvens skiljer sig åt mellan de tre perioderna, men det 
går inte att frilägga något diakront mönster. Texter med relativt hög och 
relativt låg frekvens X-Fin-bisatser finns i alla tidsperioder. Magnus Eriks-
sons landslag och Upplandslagen utmärks av en hög frekvens X-Fin-
bisatser, och i något mindre grad även Kalmar stads tänkebok och Barlaam 
& Josaphat. En synnerligen låg frekvens finns i Pentateukparafrasen 
(MB1B), men beläggen är även få i Äldre Västgötalagen och Karl Magnus 
saga. 

Det mest påtagliga resultatet är egentligen att X-Fin-bisatser inte sällan 
förekommer med så hög frekvens. Finit verb på andra plats har ofta beskri-
vits som den normala fornsvenska ledföljden (jfr Håkansson 2011:100 ff. 
och där anförd litteratur). Jag ska inte argumentera mot en sådan bild i grun-
den, då jag ändå antar att det finita verbet har tillgång till en strukturell posi-
tion den inte har tillgång till i modern svenska. Men X-Fin-bisatser kan inte 
betraktas som sällsynta undantag. Ledföljden är tydligt belagd i varje forn-
svensk text som undersökts, och förekommer tämligen ofta i vissa texter. 

Resultatet berättar emellertid inget om vilka eventuella ledföljdsrestrik-
tioner som finns under fornsvensk tid. I tabell 41 nedan visas hur X-Fin-
bisatser fördelar sig över de tre subjektstyperna, till att börja med utifrån 
samtliga belägg i undersökningen. Resultatredovisningen utgår från de tre 
tidsperioderna, medan siffror för enskilda texter återfinns i bilaga 5. 
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Tabell 41. X-Fin-bisatser i relation till subjektstyp. 

Period 
Pronominell Icke-pronominell Subjektslös 

Totalt 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 593 76 84 11 108 14 785 
Äfsv II 136 60 54 24 36 16 226 
Yfsv I 662 73 142 16 109 12 913 
Totalt 1 391 72 280 15 253 13 1 924 

Tabellen antyder att X-Fin-bisatser ofta har ett pronominellt subjekt. När de 
tre perioderna slås ihop uppgår procentvärdet till 72. Övriga bisatser fördelar 
sig förhållandevis jämt över kvarvarande kategorier: 15 procent av bisatserna 
har ett icke-pronominellt subjekt och 13 procent är subjektslösa. Några avse-
värda skillnader verkar inte finnas mellan perioderna, även om Äldre forn-
svenska II avviker något. Bara 60 procent av bisatserna har här ett pronomi-
nellt subjekt, och hela 24 procent ett icke-pronominellt subjekt. 

I avsnitt 6.3.7 analyserades variationen mellan Main-Fin och Fin-Main 
med avseende på subjektstyp. Analysen antydde en skillnad mellan de äldre 
fornsvenska perioderna och Yngre fornsvenska I. Varken i Äldre forn-
svenska I eller II påträffades ledföljden Main-Fin med ett icke-pronominellt 
subjekt, men i Yngre fornsvenska I saknades en skillnad med avseende på 
subjektstyp. En sådan fördelning syns inte i denna undersökning. X-Fin-
bisatser med icke-pronominellt subjekt går utan tvekan att belägga i alla tre 
tidsperioder, och andelen X-Fin-bisatser med pronominellt subjekt är som 
lägst i den andra snarare än den tredje tidsperioden. 

En viktig fråga är om det finns en korrelation mellan vilka typer av led 
som förekommer preverbalt och bisatsernas subjektstyp. Jag ska inte presen-
tera någon uttömmande kvantitativ redogörelse av detta, men det bör noteras 
att det är svårt att hitta tydliga begränsningar för vilka led som kan stå mell-
an ett icke-pronominellt subjekt och ett finit verb. I (18a–j) visas X-Fin-
bisatser som förenas av att subjektet är icke-pronominellt. (18a–b) innehåller 
preverbala objekt, (18c–d) preverbala infinita verb, (18e–f) preverbala pre-
dikativ, (18g–h) preverbala adverb och (18i–j) preverbala PP-adverbial. 

(18) a. þe þing guþ hanom teþe (LegBu 149) 
    b. swa som guz modhor hanom fore sagdhe (JärT 98) 
    c. æptir þæt allir wærnæ laghær burghit hawæ (UL KkB VII) 
    d. hwath hans husfru saght hafdhe (KM 252) 
    e. siþan gambli karlin döþær ær (ÖgL ÆB X Rubrik) 
    f. ath fornempde lambricht dødher bliffwer (KT 49) 
    g. hwat böndær hældær wiliæ (UL KkB IV) 
    h. än thot somlike orätuislica skändas af thy (Bo 87) 
    i. at cristet folk mz truldoms listom. forvinna alla pinor (LegBu 494) 
    j. huru diäwlin for awund skuldh swek människiona (B&J 31) 
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Även om det fortfarande kan finnas en kvantitativ skillnad mellan olika sub-
jektstyper antyder exemplen att objekt, infinita verb, predikativ och olika 
typer av adverbial förekommer preverbalt oavsett subjektstyp. Hittills har jag 
dock utelämnat det satsled som spelat huvudrollen i diskussionen om V-till-I 
i äldre svenska: negationer. Negationer är så centrala i sammanhanget att 
deras fördelning redovisas separat. Bland X-Fin-bisatserna finns 272 stycken 
med preverbal negation. Hur dessa fördelar sig över olika perioder och över 
olika subjektstyper visas i tabell 42 nedan. Resultatet för enskilda texter åter-
finns i bilaga 5. 

Tabell 42. X-Fin-bisatser i relation till subjektstyp – negationer. 

Period 
Pronominell Icke-pronominell Subjektslös 

Totalt 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Äfsv I 64 90 2 3 5 7 71 
Äfsv II 37 86 0 0 6 14 43 
Yfsv I 133 84 8 5 17 11 158 
Totalt 234 86 10 4 28 10 272 

Av tabellen framgår att fördelningen skiljer sig från den där alla ledtyper slås 
ihop (jfr tabell 41). Preverbal negation är mycket sällsynt om bisatsens sub-
jekt är icke-pronominellt. Totalt ingår bara tio sådana belägg, och åtta av 
dessa kommer från yngre fornsvenska. Den absoluta merparten preverbala 
negationer kommer från bisatser med pronominellt subjekt, men 28 belägg 
påträffas också i subjektslösa bisatser. De tio beläggen med preverbal nega-
tion och icke-pronominellt subjekt visas i (19a–j) nedan. 

(19) a. þo sua æt fæ bondans ei vt skiutis (MEL KgB XXIII) 
    b. Jnnan huilikum köpstaþ þetta ei görs ok halz (MEL KgB XXIII 1) 
    c. wilt thu at thin bij aldrigh bortfliugha (JärT 11) 
    d. länge halda thz hänna son ekke thäktis (Bo 3) 
    e. at vars herra ordh ey synins os swa ogeen som (…) (Bo 116) 
    f. Nw mädhan thin iämpningä aldre föddis (KM 282) 
    g. at syndin ey ginstan forlatz honom (Bir 65)  
    h. at min ordh ey hindrins (Bir 185) 
    i. ath fornempde pædher radheno forscrifna sin fornempda ægholut ey   
      schoda eller fastfara wilde (KT 2–3) 
    j. swa at gudz tiænist ey schuli nidherleggias (KT 59) 

Bisatserna i (19a–j) är inte koncentrerade till en specifik text; sex olika verk 
bidrar med åtminstone ett belägg, och ingen text har fler än två. Möjligen bör 
vi notera att båda exemplen från äldre fornsvenska kommer från Magnus 
Erikssons landslag, och att de även återfinns i samma textparti: konungabal-
kens tjugotredje paragraf. Det finns inte heller något mönster som tyder på 
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att bisatserna förenas av att ha verbkomplement antingen till vänster eller till 
höger om verbet. (19e) och (19g) har pronominella argument efter verbet, 
och (19j) ett infinit verb efter det finita. I (19i) föregår tre led utöver nega-
tion och subjekt det finita verbet; indirekt objekt, direkt objekt och två koor-
dinerade infinita verb. Resterande sex belägg består enbart av ett subjekt, en 
negation och ett finit verb. 

Däremot finns en annan gemensam nämnare för åtta av de tio bisatserna: 
de förenas av att huvudverbet har s-form. Verben är alltså passiva eller i 
några fall opersonliga (thäkkias ’tyckas’, synas; se Falk 1997). Jag har viss-
erligen inget adekvat jämförelsemått för hur vanliga s-former är i förhållande 
till aktiva former, men det förefaller osannolikt att resultatet skulle vara 
slumpmässigt. En förvånansvärt hög andel bisatser med preverbal negation 
och icke-pronominellt subjekt har s-form på huvudverbet. 

Resultatet ska sannolikt ses i ljuset av passiva och opersonliga verbs ar-
gumentstruktur. Som påtalades i avsnitt 7.2 kan opersonliga och passiva verb 
konstrueras med ett argument i oblikt kasus men med subjektsliknande egen-
skaper. Passiva verb bibehåller vanligen kasus dativ om vad som motsvarar 
det indirekta objektet i en aktiv sats är subjektskandidat, medan det led som 
motsvarar det direkta objektet övergår till kasus nominativ (se Delsing 
1999:164). Situationen för opersonliga verb är komplex, men subjektskandi-
daten uppbär ofta kasus dativ (se vidare Falk 1997). 

Det är knappast självklart att oblika subjektskandidater ska analyseras 
som strukturella subjekt (jfr Falk 1997:19–43). I avsnitt 7.2 nämnde jag även 
att oblikt markerade led inte inkluderats bland subjekten. Principen utesluter 
dock inte led där dativ och/eller ackusativ sammanfaller med nominativfor-
men, eftersom de då inte är oblikt markerade. Bisatsen i (19d) ovan är ett 
belägg som lika gärna hade kunnat kategoriseras som subjektslöst. Subjekts-
kandidaten hänna son är argument till verbet thäkkias. Thäkkias konstrueras 
vanligen med dativ (se Falk 1997:188) och formen son är helt kompatibel 
med en sådan analys, även om den sammanfaller med ackusativ och nomina-
tiv (se Wessén 1968:99). 

Jag tror inte att det utan vidare går att avfärda samtliga belägg med s-form 
som subjektslösa, om vi låter kasus nominativ vara det avgörande kravet för 
subjektsstatus. I (19g) ovan motsvarar subjektskandidaten syndin ett direkt 
objekt i en aktiv sats, och argumentet bör alltså inte vara oblikt. Icke desto 
mindre är det slående att åtta av tio belägg kommer från satser som har aty-
pisk argumentstruktur. Om argument i passiva och opersonliga satser hålls 
utanför diskussionen återstår bara två bisatser med preverbal negation och 
icke-pronominellt subjekt: ett från Järteckensboken (19c) och ett från Kal-
mar stads tänkebok (19i). 

Vi har i detta avsnitt kunnat se att X-Fin-bisatser förekommer i ganska 
stor utsträckning i fornsvenska texter skrivna före år 1450. Normalledföljden 
med finit verb på andra plats varierar således med ledföljder med finit verb 
längre till höger under hela den fornsvenska språkperioden. X-Fin-bisatser 
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är som mest frekventa i bisatser med pronominellt subjekt, men det står klart 
att de kan förekomma oavsett subjektstyp. En viktig observation är emeller-
tid att bisatser med preverbal negation möjligen utgör en anomali i detta 
avseende. I de 14 texter som excerperats i sin helhet, och som tillsammans 
innehåller över 600 000 ord, har jag enbart påträffat två belägg med ett otve-
tydigt icke-pronominellt subjekt och preverbal negation. Däremot står det 
klart att en preverbal position för negationer är fullt möjlig i framförallt bi-
satser med pronominellt subjekt, men även i subjektslösa bisatser. 

7.4 V-till-I-flyttning i äldre svenska 
I detta avsnitt diskuterar jag om den fornsvenska bisatsledföljden är förenlig 
med antagandet att det finita verbet alltid står i I°. Avsnittet är upplagt efter 
de tre analysförslag som identifierades i avsnitt 7.1.2 och som vart och ett är 
menade att förena en delmängd av X-Fin-bisatser med V-till-I-flyttning. I 
avsnitt 7.4.1 diskuterar jag den eventuella förekomsten av pronominell SF, i 
avsnitt 7.4.2 frågor kring I°-finala strukturer och i avsnitt 7.4.3 den eventu-
ella förekomsten av IP-adjungering. I avsnitt 7.4.4 nämner jag kort två ytter-
ligare analyser som också föreslagits i tidigare litteratur, och i avsnitt 7.4.5 
presenterar jag de slutsatser som kan dras av diskussionen. 

7.4.1 Pronominell SF 
I Platzacks (1988) efterföljd har en rad forskare diskuterat den eventuella 
förekomsten av pronominell SF i äldre svenska. Håkansson (2011) och Pet-
zell (2017) har anammat analysen, medan Falk (1993:188–192) och Sund-
quist (2002) argumenterat för att pronominell SF inte existerar som syntak-
tiskt fenomen. Självfallet bör analysen övervägas i detta sammanhang, inte 
minst med tanke på att min genomgång av X-Fin-bisatser i fornsvenska tex-
ter visade att Neg-Fin i mycket stor utsträckning är koncentrerad till bisatser 
med pronominellt subjekt. 

Det går för pronominell SF att urskilja två olika analysversioner. Petzell 
(2017) argumenterar för att den bara är möjlig om SF-ledet är ett enkelt syn-
taktiskt huvud, och att huvudet klitiserar till I° (jfr även Falk 1993:185). 
Håkansson (2011) hävdar att SF är flyttning av en hel fras till [Spec, IP]. 
Petzells förslag ger en mer restriktiv syn på vilka bisatser som kan analyse-
ras som SF. I (20a) återfinns ett enkelt pronominellt objekt mellan subjekt 
och finit verb, vilket kan vara ett huvud istället för en hel fras (se vidare Pet-
zell 2017). I (20b) är en huvudanalys däremot inte möjlig; objektet är kom-
plext och består således av en hel DP. Bisatsen är ett potentiellt exempel på 
SF med Håkanssons (2011) men inte Petzells (2017) analys. 
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(20) a. hwar han þöm kan fa (UL ÞB XI 1) 
    b. för æn han þa gærþ giorþe (ÖgL DrB V) 

En SF-analys förutsätter i allmänhet att endast ett led påträffas mellan sub-
jekt och finit verb. I mitt material finns dock många exempel på att X-Fin-
bisatser innehåller fler än ett led mellan pronominellt subjekt och finit verb. 
Detta inbegriper bisatser med preverbal negation, där subjektstypen onekli-
gen inverkar på ledföljden. I (21a–e) visas fem bisatser med pronominellt 
subjekt, negation och minst ett ytterligare led före det finita verbet. Exempel 
(21a–c) utmärks av att negationen står direkt efter subjektet och att enbart ett 
led – ett objekt, ett predikativ respektive ett infinit verb – står mellan nega-
tion och finit verb. I (21d) föregår negationen ett indirekt och ett direkt ob-
jekt, och i (21e) står objekten före en negation. 

(21) a. at han æi lyktæ ran giörþi (UL ÞB III) 
    b. æt han ei takin var a hans vatne sum æfte kære (MEL BB XX 1) 
    c. suå som han aldrei hört haui (KS 72) 
    d. at þer æi bondæ a byrþ bærin (UL MB XLVII 1) 
    e. at thu mik thz äkke neka (Bo 167) 

Den omarkerade analysen av exemplen ovan vore att negationen är ett eget 
primärt satsled. Möjligen kunde man spekulera i om negationen är ledneger-
ande snarare än satsnegerande (jfr avsnitt 7.2). Som minst ansträngd förefall-
er en lednegationsanalys när ett och endast ett led står mellan negation och 
finit verb (se (21a–c)), även om jag fortfarande håller den för osannolik. I 
(21e) är en ledmodifierande tolkning av negationen emellertid helt omöjlig. 
Det räckviddsförhållande som impliceras av en lednegation kan inte råda när 
objekten föregår negationen. Således kan en SF-analys omöjligen åberopas 
för samtliga bisatser med preverbal negation. 

Detta betyder emellertid inte att vi kan avfärda pronominell SF som en 
möjlig syntaktisk struktur. Om vi räknar med förekomsten av I°-finala struk-
turer är egentligen inget av exemplen i (21a–e) ett problem för RAH. I fyra 
av de fem bisatserna återfinns det finita verbet sist, och i den återstående 
(21b) är den efterföljande PP:n en mycket god kandidat för att analyseras 
som ett led i extraposition.65 Så länge I°-finala strukturer antas existera är 
förekomsten av pronominell SF främst intressant i kontexter där ett verb-
komplement finns till höger om huvudverbet (jfr Platzack 1988). 

Låt oss för tillfället koncentrera diskussionen om pronominell SF till bi-
satser med postverbala komplement. En skillnad uppstår då mellan i vilken 
                               
65 Vad som är och vad som kan vara ett led i s.k. extraposition – vanligen förstått som en 
position till höger om satsens inre kärna – är långtifrån självklart. I allmänhet är flerordsad-
verbial och tunga verbkomplement goda kandidater. Pronominella argument, verbpartiklar 
och strandade prepositioner brukar nämnas som led som aldrig kan stå i extraposition (jfr t.ex. 
Haider 2010:188–236; Sapp 2014 och där angivna referenser). 
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utsträckning Håkanssons (2011) och Petzells (2017) analys kan hantera be-
lägg med ledföljden Neg-Fin. Negationer är en lingvistisk kategori som både 
kan ha ett syntaktiskt huvuds och en hel fras egenskaper (se t.ex. Platzack 
2011:157–158; Zeijlstra 2013). Brandtler & Håkansson (2014) argumenterar 
för att olika fornsvenska negationsmarkörer faktiskt har olika status i detta 
avseende: eigh (framtida ej) är huvud i en negationsfras, medan ekki (> icke) 
och enkte (> inte) är fraser. 

Merparten bisatser med pronominellt subjekt och preverbal negation inne-
håller endast negationen eigh. Sådana bisatser är fullt möjliga exempel på 
pronominell SF med Petzells (2017) huvudanalys (se (22a)).66 Däremot står 
det klart att även andra negationer påträffas i liknande kontexter; se (22b) 
där en variant av ekki återfinns mellan subjekt och finit verb. Petzells (2017) 
analys bör inte kunna hantera detta exempel. I detta sammanhang vill jag 
också påminna om exempel där en negation och ett adverbial står mellan 
pronominellt subjekt och finit verb (se (22c)). Sådana bisatser kan inte vara 
exempel på SF om bara huvuden tillåts i denna position, men analysen kan 
övervägas om SF involverar fraser. 

(22) a. æn han eigh bannaþe ihesus namne (LegBu 166) 
    b. at vi äkke fallom aatir i syndena (Bo 122) 
    c. at han ey æn haffde seet gudh siælffuan (MB1B 72) 

Förekomsten av bisatser som i (22b–c) ovan betyder inte att en huvudanalys 
av pronominell SF måste förkastas. De tydliggör dock en sak: om pronomi-
nell SF bara är möjlig för syntaktiska huvuden finns det bisatser med prever-
bal negation som varken kan analyseras som ett resultat av SF eller som 
I°-finala strukturer, även i texter skrivna före år 1450. Petzells (2017) analys 
måste på så sätt överges, om hypotesen om pronominell SF ska kunna upp-
rätthållas för samtliga exempel med pronominellt subjekt och preverbal ne-
gation som inte kan vara I°-finala strukturer. 

Således återstår Håkanssons (2011) analys av pronominell SF som flytt-
ning av fraser att överväga. För X-Fin-bisatser med preverbal negation blir 
den centrala frågan om det alltid är ett och endast ett primärt satsled som står 
mellan pronominellt subjekt och finit verb. Det har redan påtalats att texterna 
innehåller bisatser där en negation och ett adverbial föregår det finita verbet. 
Jag har för dessa satser framhållit osäkerheten i om vi har att göra med en 
lednegation och alltså en negerande fras eller två olika satsled. Det finns 
faktiskt evidens bland X-Fin-bisatserna för att en negation kan modifiera ett 
adverbial och inte hela satsen. I (23a) modifierar negationen i den koordine-
rade adverbfrasen bara adverbet i andrakonjunkten (bisatsens proposition 
tolkas inte som negerad). I ljuset av en sådan struktur framstår det inte som 

                               
66 Negationen eigh är också den klart mest frekventa i fornsvenska texter (se Brandtler & 
Håkansson 2014:112). 
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omöjligt att satser som i (23b–c) kan karaktäriseras som syntaktiskt tvety-
diga. 

(23) a. at han af hugh oc hiärta sannelica oc ey skrymtelica sik swa 
      foruindir (Bo 31) 
    b. at iak ey ginstan vet thz (Bir 104) 
    c. At han ey före mångom skal opinbara sin eghin hemelik ting 
       (KS 71) 

Låt oss för tillfället anta att satser som i (23b–c) är potentiella exempel på 
pronominell SF. I så fall kan den absoluta merparten X-Fin-bisatser med 
preverbal negation ses som pronominell SF och/eller I°-finala strukturer. Ett 
fåtal belägg återstår dock, där en SF-analys inte är möjlig samtidigt som en 
I°-final analys knappast förefaller självklar, nämligen i de fall det finns led 
efter huvudverbet. Bisatserna i (24a–b) nedan innehåller pronominella sub-
jekt, adverbial och negation före finit verb. Adverbialen föregår emellertid 
negationerna, och jag ser ingen möjlighet i att betrakta de två leden som en 
enhet. Exemplet i (24c) är liknande, men med skillnaden att satsen är sub-
jektslös. I (24d) upprepar jag ett av beläggen från avsnitt 7.3 där det tycks 
finnas ett icke-pronominellt subjekt men där huvudverbet är passivt. Även 
om bisatsen betraktas som subjektslös kan den inte vara ett exempel på SF, 
då minst två led föregår verbet. 

(24)  a. at the a thöm stora höghtidhis daghenom äkke blifwen hängiande a  
       korseno (Bo 205) 
     b. i thy. at han här äkke miswyrdhe discipulos som varo skipadhe i    
       nidhirmeer gradu oc värdoghet (Bo 232) 
     c. hulka tho ey wogho iämt widhir syndena (JärT 85) 
       ’vilka dock inte vägde i jämnhöjd med (lika mycket som) synden’ 
     d. at syndin ey ginstan forlatz honom (Bir 65) 

För några av exemplen ovan kan det dock diskuteras om de är I°-finala, och 
involverar extraposition av leden efter det finita verbet. Som minst kontro-
versiell förefaller en sådan analys i (24c), där ett flerordsadverbial står efter 
det finita verbet. Också i (24b) är analysen fullt möjlig, då det efterföljande 
objektet är relativiserat och således mycket tungt. I (24a) är ett åberopande 
av extraposition mer långsökt; efter verbet står ett predikativ i formen av ett 
presensparticip och ett PP-komplement. Möjligen skulle man kunna anta att 
presensparticipet är verbalt snarare än adjektiviskt, och att verbkomplexet 
blifwen hängiande är analogt till ett verbkomplex med hjälpverb och huvud-
verb. I så fall vore det en möjlig I°-final struktur, där hängiande är adjunge-
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rat till I° och PP:n är extraponerad. I (24d) är en extrapositionsanalys inte 
möjlig, då satsen innehåller ett postverbalt pronominellt argument.67  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att hypotesen om pronominell SF til--
låter oss att upprätthålla V-till-I-flyttning i nästan alla bisatser med preverbal 
negation. Detta inbegriper dock två inte helt självklara antaganden. Det 
första består i en mycket liberal syn på vad som är ett potentiellt SF-led. 
Fraser och inte bara huvuden måste kunna genomgå stylistic fronting, och 
även kombinationer av negation och adverbial måste kunna flytta tillsamm-
ans till [Spec, IP]. Det andra antagandet innebär att en rad bisatser med det 
finita verbet eller verbkomplexet sist (eller enbart före led som kan stå i ex-
traposition) kan sorteras bort. För att bevara RAH i sin nuvarande form 
måste dessa bisatser representera I°-finala strukturer. 

Frågan om I°-finala strukturers existens behandlar jag i kommande av-
snitt. Dessförinnan är det dock på sin plats med en kort utläggning om even-
tuella förekomster av pronominell SF i bisatser som saknar preverbal nega-
tion. Falk (1993:188–192), Håkansson (2011:128) och Petzell (2017) har alla 
observerat att det i fornsvenska är fullt möjligt att påträffa icke-negerade 
X-Fin-bisatser med egenskaper som ska karaktärisera pronominell SF. Sub-
jektet är pronominellt, det finita verbet står på tredje plats och det finns 
minst ett led efter det finita verbet. Så är också fallet i mitt material, och fyra 
sådana exempel visas i (25a–d). I (25a) står ett adverb mellan subjektet och 
ett verb som följs av ett objekt. Även i (25b) följs verbet av ett objekt, och 
här återfinns ett infinit verb före det finita verbet. I (25c) står ett direkt objekt 
före men ett indirekt objekt efter det finita verbet. I (25d) står två predikativ 
på var sin sida om ett finit verb.  

(25) a. at han laghlikæ öpti. þry hær op (UL KgB XII 1)  
    b. at þe wnet haua christum (LegBu 501) 
    c. tha iak han ant[wardhadhe] mästaromen (SVM 115–116) 
    d. siþan han friþlös var gör (MEL DrVl XVIII) 

    ’sedan han gjordes fredlös’ 

Det vore ett tydligt argument för en SF-analys om ledföljderna uteslutande 
påträffas i möjliga SF-kontexter. Så verkar emellertid inte vara fallet. Ex-
emplet i (25a) är förstås inte typiskt för SF-kontexter i svenskans historia; 
ledföljden är fullt grammatisk i modern svenska där V-till-I-flyttning inte är 
tillåtet. Liknande exempel med icke-pronominellt subjekt går även att be-

                               
67 Utöver de fyra exemplen i (24) kan åtminstone tre till anföras. Beläggen i (i–iii) förenas av 
att de är oförenliga med en SF-analys, innehåller led till höger om huvudverbet och saknar 
verbkomplement till vänster om huvudverbet. 

(i)   til ympningo ther the nu aldre mättas aff (Bir 102) 
(ii)   swa som ok aldre framgik af minom mun vtan sannind (Bir 142) 
(iii) at vars herra ordh ey synins os swa ogeen som (…) (Bo 116) 
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lägga i undersökningskorpusen; se (26a) nedan. Ledföljden i (25b) ovan 
diskuterades i avsnitt 6.3.7, och där visade jag att den inte är unik för SF-
kontexter (se även avsnitt 8.2.3). Inte heller är det typiskt för SF-kontexter 
att objekt förekommer på olika sidor om ett huvudverb som i (25c): se (26b), 
som kommer från undersökningen av OV–VO (se även avsnitt 8.2.1). I (26c) 
visas ett belägg som liknar det i (25d) ovan. Här finns två predikativ på var 
sin sida om det finita verbet i en sats som inte kan analyseras som SF (jag 
noterar dock att det här är det överordnade och inte underordnade predikati-
vet som är preverbalt). 

(26) a. huru var herra ihesus andelika sökir siälina (Bo 94) 
  b.  Skuldo the oc dødh dyur offra gudhi (MB1B)  
  c. them (…) som äpte gudz foreskipan kalladhe äru hälaghe (Bo 123) 

Således är det inte självklart att satserna i (25a–d) är exempel på SF. Det 
sammantagna intrycket i diskussionen om pronominell SF blir i någon mån 
tudelat. Å ena sidan kvarstår det ursprungliga motivet för att postulera struk-
turen; preverbala negationer är i mycket hög grad koncentrerade till bisatser 
med pronominellt subjekt, och närmast icke-existerande i satser med icke-
pronominellt subjekt. Bortom denna observation är det inte klart vad som 
tydligt talar för att strukturen existerar. Analysen förefaller möjlig, men det 
är svårt att anföra otvetydiga argument till stöd för den. 

7.4.2 I°-finala strukturer 
I föregående avsnitt utgick jag från att vissa X-Fin-bisatser kunde förbises i 
diskussionen om pronominell SF och V-till-I-flyttning. Jag syftar här på 
bisatser som potentiellt uppvisar flyttning av finit verb från en huvudfinal 
VP till en huvudfinal IP. Att förutsätta att I°-finala strukturer är en möjlig 
syntaktisk struktur i mänskliga språk var en självklarhet under det första 
decenniet efter princip- & parameterteorins tillkomst. Lika självklart var det 
närmast att tyska bisatser kunde analyseras på detta sätt. Att Platzack (1988) 
och Falk (1993) förutsätter strukturen i sina studier om äldre svensk bisats-
ledföljd är alltså på intet sätt anmärkningsvärt. Sedan 1990-talet har det 
emellertid blivit mer kontroversiellt att använda sig av I°-finala strukturer i 
en syntaktisk analys. Delvis är detta en konsekvens av Kaynes (1994) Linear 
Correspondence Axiom, LCA, som har vunnit stort gehör inom modern ge-
nerativ grammatik. I°-finala strukturer har förstås ingen plats i en satsmodell 
som utgår från att alla fraser i alla världens språk är huvudinitiala. 

Kritiken mot I°-finala strukturer har dock inte uteslutande framförts av 
LCA-förespråkare. Exempelvis diskuterar Haider (2010:54 ff.) I°-finala 
strukturer i modern tyska utifrån en satsmodell som tillåter huvudfinalitet, 
med slutsatsen att de inte existerar. En grundläggande invändning är att 
I°-finala strukturer inte ger direkta falsifierbara prediktioner. Som påtalats 
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ovan genereras samma bisatsledföljd om det finita verbet flyttar till en hu-
vudfinal IP eller kvarstår i en huvudfinal VP. Själva motivet för att postulera 
strukturen är att upprätthålla RAH:s universella giltighet. För språk med VO-
ledföljd har det observerats att V-till-I-flyttning verkar korrelera med rik 
subjekt-verbkongruens. För att OV-språk ska passa in i bilden antar man att 
flyttningen äger rum men är osynlig, utan att presentera evidens för antagan-
det. 

Haider (2010:58–68) framhåller dock att det finns empiriska förhållanden 
i tyska som på ett indirekt sätt kan användas i en diskussion om I°-finala 
strukturer. Empirin ger genomgående ett negativt utslag, och Haiders slutsats 
är att finita verb i tyska bisatser kvarstår i V° (se även Vikner 2001:87–124). 
Jag ska här inte gå in på dessa förhållanden. Däremot vill jag peka på ett 
förhållande i äldre svenska som talar mot hypotesen om I°-finala strukturer. 

När tidigare forskning har studerat den fornsvenska bisatsledföljdens 
samband med subjektstyp har fokus legat på satser med verbkomplement till 
höger om huvudverbet, där I°-finala strukturer är en osannolik analys (se 
Platzack 1988; Falk 1993:156 f.; Håkansson 2011:114). Hypotesen om pro-
nominell SF säger att ledföljden Neg-Fin uteslutande ska förekomma med 
pronominellt subjekt, men denna begränsning gäller bara strukturer där IP är 
huvudinitial. Mellan I°-finala strukturer och subjektstyp förväntas ingen 
korrelation alls, eftersom en negation alltid kommer att föregå det finita ver-
bet om strukturen är I°-final. Neg-Fin bör alltså kunna påträffas med icke-
pronominellt subjekt om IP kan vara huvudfinal i äldre svenska. 

Efter diskussionen i avsnitt 7.3 vet vi emellertid att prediktionen inte 
stämmer; Neg-Fin saknas i princip helt i bisatser med icke-pronominellt 
subjekt. Om vi bortser från satser med huvudverb i s-form har jag hittat två 
exempel på ledföljden, och i ett material på över 600 000 ord är detta för-
svinnande litet. Den empiriska generalisering som faktiskt låter sig göras är 
att Neg-Fin tycks kunna förekomma fritt i satser med pronominellt subjekt. 
Sådana bisatser påträffas med komplement till höger om verbet (27a), till 
vänster om verbet (27b) och utan något komplement alls (27c). I satser med 
icke-pronominellt subjekt är Neg-Fin genomgående mycket sällsynt. 

(27) a. at þe aldre sagho bætra gul ok gimstena (LegBu 152) 
    b. æt han þet drap aldre giorþe (MEL DrVl XIX) 
    c. æn þe egh suæria (ÖgL BB I 4) 

Det kan tillägas att det snarast är avsaknaden av ett icke-pronominellt sub-
jekt som möjliggör preverbal negation, och inte förekomsten av ett pronomi-
nellt subjekt. De allra flesta exemplen på ledföljden Neg-Fin har ett prono-
minellt subjekt, men preverbal negation förekommer även i subjektslösa 
satser (jfr avsnitt 7.3). Två exempel ges i (28a–b) nedan. 
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(28) a. them ey nadir vilde tighia (MB1B 5) 
      ‘dem som inte ville be om nåd’  
    b. af them som mik ey lydha (Bir 290) 

Att ledföljden Neg-Fin är oerhört svår att belägga i bisatser med icke-
pronominellt får inte frågan om V-till-I-flyttning i äldre svenska att plötsligt 
framstå i helt tydlig dager. Observationen är likväl ett viktigt steg på vägen, 
eftersom den underminerar motiven bakom de antaganden som använts för 
att se V-till-I som obligatoriskt före år 1450. Hypotesen om I°-finala struk-
turer undergenererar, eftersom en ledföljd som borde påträffas utan problem 
i ett större material är oerhört svår att belägga. Samtidigt blir hypotesen om 
pronominell SF också mindre tilltalande; Neg-Fin korrelerar tydligt med 
subjektstyp, men förefaller oberoende av hur många eller vilka led som står 
mellan ett eventuellt subjekt och ett finit verb. 

 Dessa omständigheter visar inte med logisk nödvändighet att I°-finala 
strukturer inte finns. Det vore teoretiskt möjligt att anta att I°-finalitet korre-
lerar med subjektstyp. Ett sådant antagande är dock mycket ad hoc-artat, och 
min slutsats är att I°-finala strukturer till sin karaktär är ett högst tveksamt 
verktyg för analysen av germanska språks bisatsledföljd.     

7.4.3 IP-adjungering 
För äldre svenska har stylistic fronting och I°-finala strukturer i allt väsent-
ligt varit de enda syntaktiska mekanismer som använts för att förena huvud-
sats-bisatsasymmetri med obligatorisk V-till-I-flyttning (jfr Platzack 1988; 
Falk 1993:153–200; Sundquist 2002; Håkansson 2011). Däremot finns ytter-
ligare förslag som formulerats med utgångspunkt i andra språk. Förslaget 
med störst relevans för äldre svenska bör vara det som diskuterats för mo-
dern isländska av Angantýsson (2007) och även av Koeneman & Zeijlstra 
(2014:8–11). 

Isländska är ett språk som tycks uppvisa obligatorisk V-till-I-flyttning, i 
enlighet med RAH. Som nämndes i avsnitt 3.2.1 accepterar dock många 
isländska modersmålstalare att ett finit verb står på tredje plats i bisatsen, 
efter en negation eller ett adverb. I (29a) upprepas exemplet från avsnitt 
3.2.1, där en negation föregår det finita verbet. I (29b) visas ett exempel där 
negationen är utbytt mot ett adverb. 

(29) a. Það er ein íslensk mynd sem hann ekki hefur séð.       
 ’Det är en isländsk film som han inte har sett’ 

 (från Angantýsson 2007:239) 
    b. Mér fannst skrýtið þegar hann oft lék hróknum. 
        ’Jag fann (det) konstigt när han ofta flyttade tornet’ 

    (från Koeneman & Zeijlstra 2014:8) 
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Varken Angantýsson (2007) eller Koeneman & Zeijlstra (2014) betraktar 
ledföljden som inkompatibel med V-till-I-flyttning. Negationer/adverb antas 
kunna vara adjungerade till IP istället för till VP, och subjektet flyttar från 
[Spec, IP] till en funktionell projektion mellan IP och CP. Koeneman & 
Zeijlstra (2014:9) nämner vad jag uppfattar som ett starkt argument för en 
sådan analys. Isländska talare som accepterar satser som i (29a–b) ovan acc-
epterar även en sats som den i (30a). Här föregår ett adverb det finita verbet, 
men trots detta uppvisar satsen ledföljden Fin-Neg. Således måste det finita 
verbet ha flyttat från V°, givet att negationer alltid har sin basposition ovan-
för VP. Bisatsens antagna struktur representeras i (30b), men jag avstår från 
att markera att subjektet och objektet också måste ha spår i VP. 

(30) a. Mér  fannst    skrýtið   þegar hann  oft   lék      hróknum ekki     
    Jag  fann (det) konstigt när    han   ofta flyttade  tornet    inte  
    í tímahraki  
    i brist-på-tid 

    b. [CP þegar [FP hanni [IP oft [IP ti lékv hróknum ekki [VP tv í tímahraki]]]]] 

Analysen uppvisar definitivt likheter med pronominell SF. Subjektet och det 
ytterligare ledet realiseras i en strukturellt högre position än normalt, och på 
så sätt kan flyttning av det finita verbet upprätthållas. Faktum är att isländsk 
bisatsledföljd också verkar korrelera med subjektstyp; Angantýsson 
(2007:240–249) visar att V3-ledföljd framförallt accepteras och används om 
subjektet består av ett obetonat pronomen. Det är därmed motiverat att över-
väga om satser som tidigare analyserats som pronominell SF i äldre svenska 
lika gärna, eller ännu hellre, kan representeras av strukturen i (30b) ovan. 

En given följdfråga blir om det går att hitta stöd för att negationer kan 
placeras efter finit verb i äldre svenska X-Fin-bisatser, och svaret är faktiskt 
positivt. I min korpus finns totalt nio potentiella X-Fin-bisatser med post-
verbal negation, och samtliga visas i (31a–i) nedan.68 

(31) a. æn han þianist for ma ei vppe halda (MEL KgB XX) 
    b. æn thot hwaro at moyses innan genesi talar enkte aff them  
      (MB1B 1) 
    c. at saraceni æn j dagh byggia ekke stadhelika j enom stadh  
      (MB1B  142) 
    d. at kunungur medh sitt wald taki ey älla häfdi sina vndidåna godhs/   
      medh orättom sakom (KS 73) 

                               
68 Satser med pronominellt subjekt, postverbal negation och det finita verbet som tredje led 
skulle teoretiskt kunna användas för att hävda att pronominell SF existerar (jfr Petzell 2017).  
En sådan analys inbegriper dock ett problem; i subjektslösa, negerade satser är det i princip 
alltid negationen som genomgår SF och inte något annat led (se Falk 2007:91–92). Ett exem-
pel som i (31a) bryter således mot den hierarki som kan etableras för olika typer av leds benä-
genhet att genomgå SF (se vidare Pettersson 1988; Falk 2007).   
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    e. at rikesins owini vtrikes måghen ey rikeno älla landom skadha  
      (KS 74) 
    f. Nw mädhan varfrw oc iosep tha the foro af ierusalem. gingo äkke    
      badhin saman en vägh (Bo 24) 
    g. oc hulkaledhis the sidhane tala til saman sina mällan ey fanyt älla    
      fafäng ordh. vtan ful mz visdom oc snille oc them hälgha anda      
      (Bo 34) 
    h. swa at the thän tidh funno äkke vppa han (Bo 90) 
    i. mz swa store siälinne ok likamens glädhi at mine föthir for glädhi    
      skuld kändo ey iordhena hwar the stodho (Bir 28) 

Bland de nio beläggen består sex av ett flerordsadverbial, två av ett adverb 
och ett av ett objekt mellan subjekt och finit verb. För några belägg kan dock 
konstituentanalysen ifrågasättas. I (31e) skulle adverbet vtrikes kunna tolkas 
som ett attribut till subjektet, och i så fall rör det sig inte om en X-Fin-bisats. 
Möjligen skulle även exemplet i (31d) kunna ges en liknande analys. I (31g) 
förefaller det högst sannolikt att negationen inte är satsmodifierande, utan 
bara negerar (en del av) det koordinerade objektet. På detta tyder att andra-
konjunkten inleds av konjunktionen utan. Om vi bortser från de nämnda 
beläggen återstår sex exempel på huvudsats-bisatsasymmetri och postverbal 
negation. En gång står ett objekt mellan subjekt och finit verb (31a), och fem 
gånger ett flerordsadverbial (31b, c, f, h och i). 

Någon korrelation med subjektstyp verkar emellertid inte kunna etableras. 
I två satser är subjektet pronominellt, i fyra satser icke-pronominellt. Således 
går det inte utan vidare att överföra Angantýssons (2007) eller Koenemans & 
Zeijlstras (2014) analys av V3 i isländska på äldre svenska. Ledföljden 
Neg-Fin borde inte vara så intimt förknippad med subjektstyp i allmänhet, 
om satserna i (31a–i) tas som evidens för att olika typer av adverbial kan 
vara adjungerade till IP och att subjektet har flyttat till en position ovanför 
[Spec, IP]. Däremot indikerar satserna i (31a–i) att ett preverbalt flerordsad-
verbial oavsett subjektstyp inte kan tas till intäkt för att V-till-I måste ha 
uteblivit. Möjligen kunde man föra samma resonemang för preverbala ob-
jekt, men evidensen för detta sträcker sig bara till ett isolerat belägg. 

Till stor del är jag beredd att betrakta hypotesen om IP-adjungering som 
behäftad med samma problem som pronominell SF. Hypoteserna kan för-
klara en delmängd belägg på X-Fin-bisatser i fornsvenska texter, men inte 
alla. I likhet med pronominell SF är IP-adjungering beroende av I°-finala 
strukturer för att ett krav på V-till-I-flyttning ska kunna upprätthållas. För 
pronominell SF är det svårt att hitta oberoende stöd för att strukturen existe-
rar, och för IP-adjungering att strukturen kan förklara mer än en bråkdel av 
beläggen på X-Fin-bisatser.    
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I ett avseende tror jag emellertid att hypotesen om IP-adjungering har en 
fördel i förhållande till pronominell SF.69 Falk (1993:188–192) diskuterar 
potentiella belägg på pronominell SF i fornsvenska, och observerar att den 
absoluta merparten innehåller antingen en negation eller ett adverb mellan 
subjekt och finit verb. Detta motsvarar inte SF:s egenskaper i subjektslösa 
satser. X-Fin-bisatser i min undersökningskorpus är inte kvantifierade på 
detta sätt, men mitt bestämda intryck är att Falks (1993) observation är korr-
ekt. Merparten satser med pronominellt subjekt, finit verb som tredje satsled 
och minst ett postverbalt led innehåller preverbala negationer eller adverb. 

Falks (1993) tolkning är att sådana V3-satser är tidiga exempel på bisatser 
med det finita verbet i V°. Hypotesen om IP-adjungering vore dock fullt 
förenlig med dessa data; IP-adjungering inbegriper adverbiella kategorier, 
inte verbala kategorier eller verbkomplent. Om vi vill betrakta denna del-
mängd av X-Fin-bisatser som förenliga med V-till-I-flyttning förefaller IP-
adjungering vara en mer sannolik analys än pronominell SF. 

7.4.4 Övriga analyser  
I detta kapitel har jag hittills fokuserat på tre syntaktiska analyser av X-Fin-
bisatser som är förenliga med att det finita verbet flyttat till I°. Att jag disku-
terat pronominell SF och I°-finala strukturer beror att det är de som använts 
av tidigare forskning för att upprätthålla tanken att V-till-I är obligatoriskt i 
äldre svenska. Beträffande IP-adjungering är analysen fullt rimlig att över-
väga för äldre svenska utifrån isländska data. För fullständighetens skull ska 
jag kort diskutera två ytterligare förslag som nämnts i litteraturen. 

Kayne (1994:51–52) påtalar att det finns ett LCA-kompatibelt sätt att 
upprätthålla att RAH är förenlig med tysk bisatsledföljd. Det finita verbet 
flyttar från V° till I°, och övriga led i satsen – objekt, infinita verb, adverbial, 
negationer etc. – flyttar till en eller flera spec-positioner ovanför I° (jfr även 
                               
69 IP-adjungering är sannolikt även en mer flexibel analys vad beträffar hur många led som får 
stå mellan subjekt och finit verb. Angantýsson (2007) och Koeneman & Zeijlstra (2014) talar 
visserligen om den som en analys av V3-ledföljd, men Veturliði Óskarsson (personlig komm-
unikation) informerar mig att det inte finns någon tydlig restriktion för hur många adverb som 
kan stå mellan subjekt och finit verb i modern isländska bisatser. Satserna i (i–ii) är marke-
rade men inte ogrammatiska. 
  
(i)  ? Það er eitt sem hann oft ekki gerir. 
    ’Det är något som han ofta inte gör’ 
(ii)  ? Það er eitt lag sem hann oft ekki spilar. 
    ’Det är en låt som han ofta inte spelar’ 
 
I teorin skulle en IP-adjungeringsanalys också kunna ges för bisatser med icke-pronominella 
subjekt, även om sådana strukturer vanligen uppfattas som ogrammatiska i modern isländska 
(se vidare Angantýsson 2007). Antagandet kommer dock med en kostnad, då analysens pre-
diktioner mer och mer börjar överensstämma med ett system där ett finit verb får kvarstå i V°. 
Inte heller försvinner det mest grundläggande problemet för IP-adjungering; analysen är 
fortfarande helt beroende av I°-finala strukturer om V-till-I ska tillskrivas obligatorisk status.      



 199

Biberauer, Holmberg & Roberts 2014:208). Analysen uppfattar jag dock 
som mycket ad hoc-artad. För äldre svenska stöter den även på samma pro-
blem som I°-finala strukturer, beträffande korrelationen mellan Neg-Fin och 
subjektstyp.  

Laake (2018:173–197) diskuterar bisatsledföljd i äldre norska, och menar 
att led på ett SF-liknande sätt kan flytta till en position ovanför I° oavsett 
satsens subjektstyp. Även med Laakes analys framstår korrelationen med 
subjektstyp som ett mysterium om den överförs till äldre svenska. Den kan 
heller inte inrymma bisatser där det finita verbet står som fjärde eller senare 
satsled. Varken Kaynes (1994) eller Laakes (2018) analys har således förut-
sättning att belysa äldre svensk bisatsledföljd på ett tydligare sätt. 

7.4.5 Slutsatser 
Jag har i detta avsnitt diskuterat en rad syntaktiska analyser med potential att 
förena huvudsats-bisatsasymmetri med V-till-I-flyttning för äldre svenska. 
Diskussionen är av hög teoretisk relevans, eftersom the Rich Agreement 
Hypothesis i sin nuvarande form predicerar att V-till-I ska vara obligatoriskt 
före år 1450. Jag har dock argumenterat för att det finns en rad bisatser som 
är svåra att förena med prediktionen. En typ är satser med preverbal negation 
och minst ett ytterligare led som inte är ett pronominellt subjekt före det 
finita verbet. Sådana bisatser måste vanligen analyseras som I°-finala struk-
turer för att upprätthålla V-till-I, men det förefaller högst oklart om I°-finala 
strukturer överhuvudtaget existerar. De få prediktioner som kan utvinnas av 
strukturen verkar ge negativt utslag, både i äldre svenska och i andra ger-
manska språk (jfr Haider 2010:58 ff.). 

Ett annat tydligt problem som hittills betonats mindre rör ett antal före-
komster av X-Fin-bisatser utan negation. I vissa av satserna är subjektet 
icke-pronominellt, och i vissa finns för många led före finit verb för att en 
SF-analys ska vara möjlig. Satser som i (32a–c) är problematiska att infoga i 
ett system som kräver V-till-I. Om ett exempel betraktas isolerat är det fullt 
möjligt att postulera en struktur med V-till-I-flyttning; (32a–b) hade kunnat 
ses som I°-finala strukturer, och (32c) möjligen som en bisats där två ad-
verbial har adjungerats ovanför IP. Men den övergripande bilden ger inte 
stöd åt att tillskriva satserna sådana analyser, och det tycks mindre proble-
matiskt att se bisatserna i (32a–c) som otvetydiga exempel på V-in-situ. 

(32) a. at hanum. biskupær. stæmpt haffþi (UL KkB XII 2) 
      ‘att biskopen hade kallat honom’ 
    b. swa som rätuisan tha vtkräfwir (Bir 247) 
    c. for thy at han inneligha aff osighelicom kärlek älscadhe han        
      (B&J 22)  
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Sammantaget antyder detta att V-till-I-flyttning inte är obligatoriskt i äldre 
svenska före år 1450. Slutsatsen leder till två följdfrågor. För det första blir 
det oklart vad V-till-I har för grammatisk status, och om denna status är den-
samma i olika syntaktiska kontexter. För det andra implicerar slutsatsen att 
RAH inte kan upprätthållas i sin nuvarande form, och frågan blir då om hy-
potesen ska avfärdas eller omformuleras. 

En både väntad och förvånande omständighet i den empiriska undersök-
ningen var den nästan totala avsaknaden av preverbal negation i bisatser med 
icke-pronominellt subjekt. Den var väntad därför att tidigare forskning tyd-
ligt påvisat detta i satser med postverbalt komplement (se framförallt Hå-
kansson 2011), men förvånande på så sätt att generaliseringen kan upprätt-
hållas oavsett placering och förekomst av verbkomplement. 

Ett möjligt sätt att systematisera resultatet vore att se V-till-I dels som re-
laterat till subjektstyp, dels som relaterat till om en sats är negerad eller inte. 
Ett sådant antagande säger att V-till-I genomgående är optionellt i satser som 
har pronominellt subjekt eller saknar (synligt) subjekt. I satser med icke-
pronominellt subjekt kan verbet kvarstå i V° endast om satsen saknar nega-
tion. Min korpus innehåller 1 924 X-Fin-bisatser. Analysen vore kompatibel 
med 1 922 av dessa, om verb i s-form hålls utanför diskussionen. Det två 
undantagen visades i (19) ovan, men upprepas i (33a–b) nedan.  

(33) a. wilt thu at thin bij aldrigh bortfliugha (JärT 11) 
    b. ath fornempde pædher radheno forscrifna sin fornempda ægholut ey  
      schoda eller fastfara wilde (KT 2–3) 

Ett problem med resonemanget, förutom de två undantagen ovan, är att det 
är helt och hållet induktivt. Systematiseringen tydliggör inte varför syntaxen 
skulle ha denna egenskap, och det liknar således en ren beskrivning av empi-
riska fakta. I avsnitt 8.3 återkommer jag till om förslaget kan ges något slags 
stöd. Än så länge konstaterar jag att det är ett empirinära sätt att systemati-
sera bruket av X-Fin-bisatser i fornsvenska texter, där V-till-I fortfarande är 
obligatoriskt i någon syntaktisk kontext. 

Återstår frågan om konsekvensen för RAH. Jag måste nu framhålla att 
äldre svenska på intet sätt är ett optimalt språk för att slutgiltigt falsifiera 
någon form av RAH. För det första är det uppenbart att merparten forn-
svenska bisatser följer det av RAH predicerade mönstret. Finita verb står 
vanligen på andra plats efter ett subjekt men före övriga satsled, inklusive 
negationer. Det finns således god evidens för att V-till-I-flyttning förekomm-
er. Bisatsledföljdens diakrona utvecklingen är i detta sammanhang också 
suggestiv. Subjekt-verbkongruensen försvagas omkring år 1450, och från 
och med denna tidpunkt kan vi observera en förskjutning i svensk bisatsled-
följd. Tidigare forskning har fokuserat på att negationer i högre grad börjar 
föregå finita verb. I kapitel 6 har jag emellertid visat att förändringen även 
inbegriper andra adverbial och en rad typer av verbkomplement. 
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En fråga som nu kan ställas är följande: begränsar äldre svenska data 
RAH:s räckvidd, snarare än visar att hypotesen bör avfärdas? Ett jakande 
svar skulle kunna ges om V-till-I även korrelerar med en annan morfologisk 
eller syntaktisk egenskap förutom subjekt-verbkongruens. 

Faktum är att en möjlig sådan egenskap tämligen enkelt låter sig föreslås. 
Bland dagens indoeuropeiska språk finns framförallt fyra varieteter som har 
indikerat ett positivt samband mellan rik kongruens och V-till-I: isländska, 
franska, älvdalska och jiddisch (se t.ex. Vikner 2001; Koeneman & Zeijlstra 
2014).70 Varieteterna har det gemensamt att de har övervägande VO-ledföljd. 
Isländska, franska och älvdalska får betraktas som renodlade VO-språk. Jid-
disch tillåter både OV och VO, men frekvensmässigt är VO den domine-
rande varianten (se Vikner 2001:22 f. och där angivna referenser). 

Relativt nyligen har även Tvica (2017) publicerat en studie om RAH:s 
räckvidd bortom den indoeuropeiska språkfamiljen. Resultatet ger starkt stöd 
åt hypotesen att V-till-I-flyttning korrelerar med rik kongruens. Av 24 språk 
från 11 språkfamiljer följer 17 det mönster som RAH predicerar (se Tvica 
2017:249). De sju återstående visar sig vid närmare betraktelse varken kunna 
användas som evidens för eller emot RAH, på grund av olika störande fak-
torer. Studien är att betrakta som ett grundligt utfört försök att falsifiera 
RAH, men en falsifiering uppnås alltså inte. Samtidigt säger Tvicas studie 
egentligen inget om RAH:s giltighet utanför VO-språk. OV-språk utesluts på 
förhand i urvalet, då han räknar med att IP/ArgP kan vara huvudfinal (Tvica 
2017:90–91). 

Således blir slutsatsen att RAH har starkt stöd i tidigare forskning – i ännu 
högre grad efter Tvicas (2017) studie. Men data kommer närmast uteslutande 
från språk med VO-ledföljd. I OV-språk lyser evidensen med sin frånvaro, 
och det är oklart hur ett språk med variation, som äldre svenska, passar in i 
bilden. Jag återkommer till förhållandet mellan RAH, V-till-I och ordningen 
av verb och objekt i avsnitt 8.3. 

7.5 Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag analyserat ledföljden i fornsvenska bisatser, med fokus 
på det omdebatterade sambandet mellan rik subjekt-verbkongruens och verb-
flyttning. Trots att merparten fornsvenska bisatser utan vidare kan antas ha 
det finita verbet i I° har jag argumenterat mot ett generellt V-till-I-
obligatorium. Framförallt har jag betraktat analysen av vissa bisatser som 
I°-finala strukturer som otillfredsställande. Emellertid har detta inte lett till 

                               
70 Att isländska, franska och jiddisch har obligatorisk V-till-I-flyttning förefaller okontrover-
siellt att anta. Däremot går åsikterna om älvdalska isär på ett tydligare sätt, då vissa hävdar att 
V-till-I är optionellt (jfr Garbacz 2010; Koeneman & Zeijlstra 2014:10–11; Rosenkvist 2015). 
Denna diskussion lämnas dock därhän i avhandlingen. 
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ett allmänt avfärdande av the Rich Agreement Hypothesis, utan till ett ifråga-
sättande av dess räckvidd. Snarare än att fastställa sambandet mellan rik 
kongruens och V-till-I bör frågan vara vad relationen är mellan rik kongru-
ens, V-till-I och ordningen av verb och objekt. 
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8 Syntaktisk struktur, variation och förändring 
– vad, hur och varför? 

I tidigare kapitel har jag redogjort för avhandlingens empiriska aspekter. Det 
har visats hur ledföljder med komplement före huvud utvecklas i svenskans 
historia, hur de successivt försvinner från äldre svenska texter och vad det är 
som styr variationen. Det har även blivit klarlagt hur bruket av X-Fin-
bisatser ser ut i äldre svenska texter skrivna före år 1450, och jag har fört en 
diskussion om den fornsvenska bisatsledföljdens förhållande till the Rich 
Agreement Hypothesis. Däremot kvarstår fortfarande två grundläggande 
frågor av mer teoretisk natur: frågan om OV och relaterade ledföljders syn-
taktiska struktur, och frågan om varför dessa syntaktiska strukturer har för-
svunnit i svenskans historia. I föreliggande kapitel vänder jag till sist blicken 
mot dessa spörsmål. 

Jag inleder kapitlet med att i avsnitt 8.1 diskutera olika sätt att fånga den 
strukturella skillnaden mellan OV- och VO-ledföljd. Diskussionen utmynnar 
i antagandet att äldre svenska varit ett s.k. T3-språk (jfr Haider 2013, 2014): 
ett språk där ett verbalt huvud kan identifiera komplement både till vänster 
och till höger om sig självt. I avsnitt 8.2 applicerar jag T3-begreppet på äldre 
svenska, och analyserar utvecklingen av ledföljder som inte är typiska för 
vare sig renodlade OV- eller VO-språk. Analysen leder fram till en förkla-
ring av varför en T3-grammatik övergår till en VO-grammatik, och är en 
kombination av idéer som presenterats i Hawkins 1994, Kiparsky 1996 och 
Haider 2013, 2014. 

I avsnitt 8.3 återkommer jag V-till-I-flyttningens grammatiska status i 
äldre svenska. Jag argumenterar här för att RAH bör omformuleras så att den 
ger olika prediktioner för VO-, OV- och T3-språk. Samtidigt framhåller jag 
att äldre svensk bisatsledföljd ger starkt stöd åt (någon version av) RAH, och 
att förlusten av subjekt-verbkongruens förklarar varför X-Fin-bisatser ökar 
markant i frekvens efter år 1450 i äldre svenska. I avsnitt 8.4 diskuterar jag 
hur den övergripande variations- och förändringsprocessen kan förstås uti-
från de teoretiska utgångspunkter om språkförändring som presenterades i 
kapitel 2, och de empiriska resultat som presenterades i kapitel 6. 
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8.1 Att generera OV-ledföljd 
I detta avsnitt ställer jag först upp ett grundläggande krav på en syntaktisk 
analys av OV- och VO-strukturer – analysen ska inte kunna generera ord-
ningen V-O-Aux, eftersom den inte påträffas i mänskliga språk. I avsnitt 
8.1.2–8.1.4 diskuterar och jämför jag två föreslagna restriktioner på syntak-
tiska strukturer som möter detta krav: the Final-over-Final Condition 
(FOFC) (se ursprungligen Holmberg 2000) och the Basic Branching 
Constraint (BBC) (se ursprungligen Haider 1992). Min slutsats blir att det i 
rådande forskningsläge finns teoretiska skäl som gör BBC till en mer ade-
kvat restriktion än FOFC, även om mer forskning vore önskvärd för att klar-
göra förhållandet mellan de två restriktionerna. I avsnitt 8.1.5 visar jag hur 
BBC kan appliceras på äldre svensk syntax. 

8.1.1 Utgångspunkter 
Inom ramen för generativ grammatik har det presenterats en mängd olika 
förslag som på lika sätt syftat till att fastställa den strukturella skillnaden 
mellan OV och VO. Förslagen går att dela upp i två övergripande grupper, 
vilket jag nämnde redan i avsnitt 3.2.2. Den ena gruppens förslag är kompa-
tibla med Kaynes (1994) Linear Correspondence Axiom, LCA. Denna typ av 
analyser utgår från att ordningen spec-huvud-komp är universell, och att alla 
fraser i alla mänskliga språk är organiserade på det sättet. Givet LCA måste 
skenbara exempel på komp-huvud komma av att komplement flyttar till en 
spec-position ovanför huvudet. LCA-kompatibla analyser av OV-ledföljd 
har exempelvis utarbetats av Petzell (2011) för äldre svenska, av Hróarsdót-
tir (2000) för äldre isländska och av Zwart (1993) för moderna väst-
germanska språk, främst nederländska. 

Den andra gruppen består av analyser som inte är LCA-kompatibla, där 
en fras alltså kan vara underliggande huvudfinal. Ett sådant perspektiv är 
kompatibelt med att det finns en parameter som bestämmer om fraser är 
huvudinitiala eller huvudfinala (jfr t.ex. Stowell 1981:74; Travis 1984), i 
motsats till Kaynes (1994) perspektiv. På så sätt är det möjligt att analysera 
variationen mellan OV och VO utan att anta att objekt flyttar. Exempel på 
sådana analyser finns i Falk 1993 för äldre svenska, och i Pintzuk & Taylor 
2006 för äldre engelska. Det kan vara värt att notera att ett förkastande av 
LCA inte implicerar att en flyttningsanalys av OV är principiellt omöjlig. 
Sundquist (2006) analyserar OV i äldre norska som både ett utslag av att 
objekt flyttar och av att VP är huvudfinal (jfr även Laake 2018:63–86). 

Styrkor och svagheter hos ovan nämnda analyser hade förstås kunnat dis-
kuteras mer utförligt. Min analytiska utgångspunkt är dock en annan, även 
om frågor relaterade till LCA efter hand kommer att aktualiseras. Låt oss 
istället utgå från en mycket grundläggande observation i den empiriska stu-
dien av OV- och VO-ledföljd i äldre svenska, där ett förhållande framstod 
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som det absolut mest kategoriska. De syntaktiska kategorierna hjälpverb, 
huvudverb och objekt kan teoretiskt lineariseras på sex olika sätt. Äldre 
svensk grammatik tillåter uppenbarligen många av de logiska möjligheterna; 
fem av sex hittas utan svårigheter. En ledföljd är emellertid icke-existerande, 
den där huvudverbet föregår ett objekt och hjälpverbet är placerat efter hu-
vudverb och objekt. Observationen sammanfattas i (1a–f) nedan med mo-
derna svenska ordkombinationer. (1a–e) är belagda ledföljder i äldre 
svenska, men inte (1f). Jag är också beredd att anta att ledföljden i (1f) varit 
ogrammatisk, vilket jag synliggör med en asterisk. 

(1)  a.    kunna välja analys                               Aux-V-O 
    b.    kunna analys välja                               Aux-O-V 
    c.    analys välja kunna                               O-V-Aux 
    d.    analys kunna välja                               O-Aux-V 
    e.    välja kunna analys                               V-Aux-O 
    f.  *  välja analys kunna                              *V-O-Aux 

Liknande observationer har gjorts även förut; för äldre svenska har Petzell 
(2011) framhållit att ledföljden Main-Obj-Fin överhuvudtaget inte går att 
påträffa. Den empiri som presenterats i kapitel 6 ger starkt stöd åt att Petzells 
(2011) observation kan överföras till alla hjälpverb, finita som infinita (se 
avsnitt 6.2.5). Inte heller verkar avsaknaden enbart vara typisk för äldre 
svenska. I avsnitt 3.2.1 anförde jag att ledföljden V-O-Aux inte existerar i de 
västgermanska OV-språken. 

Faktum är att våra generaliseringsmöjligheter inte stannar inom den ger-
manska språkfamiljen. Evidens för detta presenteras exempelvis i Biberauer, 
Holmberg & Roberts 2014. Språk utanför den indoeuropeiska familjen som 
skulle kunna tillåta V-O-Aux är finska och baskiska. Båda språken uppvisar 
i vissa syntaktiska kontexter en tämligen fri ledföljdsvariation för hjälpverb, 
huvudverb och objekt (se Biberauer, Holmberg & Roberts 2014:176 f. och 
där angivna referenser). Som visas i (2a–b) nedan är det emellertid inte möj-
ligt att placera hjälpverbet sist om huvudverbet föregår objektet, varken i 
finska (2a) eller baskiska (2b). 

(2)   a. *  Kyllä    se   ostanaut  auton on                   *V-O-Aux 
        Faktiskt han  köpt      bil    har 
        Avsedd läsning: ’Han har faktiskt köpt bil’  
        (från Holmberg 2017a:1) 

    b. *  Jon-ek   esan  Miren-i    egia     dio             *V-O-Aux 
        Jon-ERG  sagt   Miren-DAT  sanning  AUX 
        Avsedd läsning: ’Jon har sagt sanningen till Miren’ 
        (efter Biberauer, Holmberg & Roberts 2014:177) 
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Sammanfattningsvis framstår avsaknaden av V-O-Aux inte som en idiosyn-
kratisk egenskap för äldre svenska. Observationen gäller utan tvekan hela det 
germanska språkområdet, och finner även en motsvarighet i andra språkfa-
miljer. Det tycks i själva verket svårt att påvisa att V-O-Aux skulle vara möj-
lig i något av världens språk (se vidare Biberauer, Holmberg & Roberts 
2014). Om avsaknaden av V-O-Aux är så tydlig som den verkar framstår det 
inte som en orimligt antagande att ordningen av någon anledning inte tillåts 
av en universell grammatik. 

Observationen är relevant för den strukturella analysen av OV och VO. 
En adekvat analys av VP-struktur, för äldre svenska och för andra språk, 
måste rimligen fånga att V-O-Aux inte är en möjlig linearisering av en VP, i 
motsats till andra möjliga kombinationer av hjälpverb, huvudverb och ob-
jekt. Detta är jag beredd att betrakta som ett grundläggande krav för en syn-
taktisk analys av OV och VO. När vi närmar oss frågan om hur OV och VO 
är syntaktiskt representerade är det rimligt att söka efter frasstrukturella re-
striktioner som kan förklara avsaknaden av V-O-Aux, och sätta in avsakna-
den i ett större sammanhang. I litteraturen existerar åtminstone två sådana 
förslag, som är tydligt artikulerade och även har långtgående implikationer 
bortom kategorierna verb och objekt. I följande avsnitt introduceras det 
första av dessa: the Final-over-Final Condition. 

8.1.2 The Final-over-Final Condition 
The Final-over-Final Condition, förkortat FOFC, är en hypotes om en uni-
versell begräsning på hur fraser kan vara organiserade i mänskliga språk.71 
En variant av FOFC formulerades för första gången i Holmberg 2000, och 
därefter har hypotesen utforskats intensivt av framförallt Anders Holmberg, 
Theresa Biberauer, Michelle Sheehan och Ian Roberts.72 Holmberg (2017a:1) 
utgår från följande preliminära formulering av FOFC: 

(3) The Final-over-Final Condition (FOFC) 
   A head-final phrase αP cannot immediately dominate a head-initial      
   phrase βP, if α and β are heads in the same extended projection. 

FOFC säger att två fraser inte får vara organiserade på vilket sätt som helst, 
med avseende på om de är huvudinitiala eller huvudfinala. Två fraser αP och 
βP, där båda innehåller huvud och komplement och βP är komplement till α, 
kan logiskt realiseras på fyra olika sätt om de inte är diskontinuerliga. De 

                               
71 Den sista bokstaven i förkortningen FOFC upplöstes länge constraint och inte condition (se 
t.ex. Biberauer, Holmberg & Roberts 2014). I avhandlingen följer jag dock Holmberg 
(2017a:2), som beskriver varför constraint bör bytas ut mot condition. 
72 I min beskrivning och diskussion av FOFC utgår jag framförallt från två tidigare arbeten: 
Biberauer, Holmberg & Roberts 2014, och samlingsvolymen Sheehan et al. 2017, som är en 
sammanfattning och uppdatering av tidigare forskning om FOFC.  
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fyra möjligheterna visas i figur 23–26 nedan. I figurerna låter jag en gamma-
fras (γP) markera komplementet till β. FOFC tillåter en struktur av typen 
som visas i 23, där en huvudinitial fras dominerar en huvudinitial fras; en 
struktur som i 24, där en huvudinitial fras dominerar en huvudfinal fras och 
strukturen i 25, där en huvudfinal fras dominerar en huvudfinal fras. Däre-
mot utesluts strukturen i 26, där en huvudfinal fras dominerar en huvudinitial 
fras. En huvudfinal fras kan alltså bara ta en annan huvudfinal fras som 
komplement, medan en huvudinitial fras kan ta ett komplement med vilken 
direktionalitet som helst. 

      
Figur 23. Initial-over-Initial.     Figur 24. Initial-over-Final. 

          
Figur 25. Final-over-Final.        Figur 26. *Final-over-Initial. 

Av figurerna framgår implicit att strukturen [[VO] Aux] inte ska kunna på-
träffas i mänskliga språk, givet α = Aux, β = V och γP = O. Ledföljden 
V-O-Aux hade varit en huvudkandidat för en struktur som i figur 26 ovan, 
där en huvudfinal fras tar en huvudinitial fras som komplement. Däremot är 
Aux-V-O (Initial-over-Initial), Aux-O-V (Initial-over-Final) och O-V-Aux 
(Final-over-Final) kompatibla med formuleringen i (3) ovan. Om FOFC är 
en korrekt hypotes är avsaknaden av V-O-Aux, i äldre svenska och i andra 
språk, en konsekvens av hur den universella grammatiken är uppbyggd. 

FOFC utesluter även en rad andra motsvarande strukturer (se vidare Bi-
berauer, Holmberg & Roberts 2014; Biberauer et al. 2017). För att nämna ett 
exempel predicerar FOFC att det ska finnas en restriktion för ledföljden i 
fraser som har ett adpositionellt huvud och ett komplext NP-komplement. 
Frasen med adpositionellt huvud är alltså en PP, där det första P:et kan avse 
både prepositioner och postpositioner. Låt oss utgå från att vi har ett adposi-
tionellt element som både kan vara en preposition och en postposition, och 
en rektion i formen av en NP som i sin tur har ett postnominalt prepositions-
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attribut (jfr Biberauer, Holmberg & Roberts 2014:187–189). Givet FOFC 
ska ledföljden prep-N-PP kunna förekomma, men inte N-PP-post; se struk-
turerna i (4a–b). 

(4)  a.   [PP P° [NP N° PP]]                           Initial-over-Initial 
    b. *  [PP [NP N° PP] P°]                           * Final-over-Initial 

För att pröva prediktionen empiriskt behövs ett språk med lexikala element 
som både kan vara prepositioner och postpositioner och med postnominala 
prepositionsattribut. Ett sådant språk är finska (se vidare Biberauer, Holm-
berg & Roberts 2014:187 f.). Som visas i (5a–b) kan elementet yli ’över’ stå 
både före och efter sitt komplement. Men om komplementet innehåller ett 
postnominalt attribut upphör adpositionens placering att vara fri. Som visas i 
(5c–d) är den FOFC-kompatibla strukturen grammatisk (5c), men inte struk-
turen där yli är en postposition (5d).  

(5)   a.    yli   rajan  
      över   gräns 

    b.    rajan  yli 
        gräns  över 
    c.    yli [NP rajan   maitten   välillä]                Initial-over-Intial 
        över   gräns   länder   mellan 
        ’över gränsen mellan länderna’ 
    d. *  [NP  rajan  maitten  välillä]  yli              *Final-over-Intial 
           gräns  länder   mellan   över 
        (från Biberauer, Holmberg & Roberts 2014:187) 

Utifrån exemplen i (5a–d) framstår FOFC som en allmän frasstrukturell be-
gränsning som gäller bortom specifika syntaktiska kategorier (se vidare Bi-
berauer, Holmberg & Roberts 2014; Biberauer et al. 2017). Ett förbehåll 
måste dock göras, vilket hänger samman med formuleringen i (3) ovan att 
FOFC är giltig om α och β är huvuden inom samma utvidgade projektion 
(eng. in the same extended projection). Begreppet utvidgad projektion för-
klarades i avsnitt 2.3.2. I detta sammanhang är det relevant att Biberauer, 
Holmberg & Roberts (2014:197) räknar med två typer av projektioner: V 
och N. FOFC gäller alltså för VP och dess utvidgade projektion (t.ex. IP, 
CP) och för NP och dess utvidgade projektion (t.ex. DP, PP). Däremot sak-
nas samma strukturella restriktion mellan två projektioner. Tillägget gör att 
verbfraser i ett språk som tyska inte är problematiska för FOFC, trots att en 
huvudfinal VP kan ta ett huvudinitialt komplement, både en huvudinitial DP 
och en huvudinitial PP. Som visas i (6a–b) är sådana VP-strukturer visserli-
gen exempel på strukturen Final-over-Initial, men oproblematiska på så sätt 
att DP/PP och VP inte tillhör samma utvidgade projektion. 
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(6)  a.  Johann  hat [VP  [DP  ein Mann]  gesehen]         Final-over-Initial 
     Johann  har       en   man    sett 
  b. Johann  ist [VP [PP nach  Berlin]  gefahren]      Final-over-Initial 
    Johann  har      till    Berlin   åkt 
    (från Biberauer, Holmberg & Roberts 2014:197) 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att FOFC gör korrekta prediktioner om 
avsaknaden av V-O-Aux. Hypotesen låter oss även se ett samband med 
andra syntaktiska kategorier, så länge kategorierna finns i samma utvidgade 
projektion. Efter två decenniers studier om villkoret råder det idag ingen 
tvekan om att FOFC:s empiriska prediktioner har starkt stöd i mänskliga 
språk. 

8.1.3 The Basic Branching Constraint 
I likhet med FOFC är the Basic Branching Constraint, förkortat BBC, en 
hypotes om hur fraser får vara hierarkiskt organiserade. BBC har precis som 
FOFC universella anspråk, och hypotesen formulerades för första gången i 
Haider 1992. Till skillnad från FOFC har BBC främst undersökts och disku-
terats av sin upphovsman Hubert Haider, som dock har studerat dess impli-
kationer ingående.73 Haider (2013:3) formulerar BBC som i (7) nedan: 

 (7)  The Basic Branching Constraint (BBC) 
  The structural build-up (merger) of phrases (and their functional  
  extensions) is universally right branching. (kursivering i original) 

Definitionens nyckelbegrepp är right branching, vilket översätts till att fraser 
är högerförgrenade. Högerförgrening kan informellt förstås som att noder 
till höger i en fras inte är hierarkiskt överordnade noder till vänster (jfr Hai-
der 2013:3 f.). Vad detta innebär blir tydligare om vi upprepar de fyra struk-
turer som användes för att illustrera FOFC:s implikationer; se (8a–d) ne-
dan.74 I (8a–b) förbinds ett huvud α med ett komplext komplement βP, där α 
står till vänster om βP. Strukturerna är på så sätt högerförgrenade och kom-
patibla med BBC. I (8c–d) förbinds α till höger om βP, vilket ger upphov till 
vänsterförgrenade, BBC-inkompatibla strukturer. Som synes är detta fallet 
oavsett ordning av β och γP. 
                               
73 För en uppteckning av de mängder av BBC-relaterade arbeten som Haider har publicerat; se 
Haider 2013:ix–x. I avhandlingen utgår jag främst från de två synteserna av denna forskning 
som publicerats i Haider 2010, 2013. 
74 Acceptansen eller icke-acceptansen av strukturerna i (8a–d) bygger i själva verket på en 
ytterligare premiss som tydliggörs i kommande avsnitt: att α är ett funktionellt och inte lexi-
kalt huvud, såsom Haider förstår distinktionen mellan lexikala och funktionella kategorier. 
Jag vill även nämna att min beskrivning av BBC i detta avsnitt är anpassad för att jämföra 
hypotesen med FOFC. BBC är primärt en hypotes om hur fraser får förbindas med varandra, 
och inte om hur ett huvud får förbindas med en fras (se vidare avsnitt 8.1.5). 
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(8)  a.   [αP α [βP β γP]]                            Right branching  
    b.    [αP α [βP γP β]]                            Right branching 
    c. *  [αP [βP γP β] α]                            *Left branching 
    d. *  [αP [βP β γP] α]                            * Left branching 

Givet (8a–d) predicerar BBC att V-O-Aux inte ska förekomma i mänskliga 
språk, precis som FOFC. V-O-Aux är en instansiering av den vänsterförgre-
nade strukturen i (8d). Det är emellertid fundamentalt att påpeka att BBC 
och FOFC bara ger identiska prediktioner för tre av de fyra strukturerna i 
(8a–d) ovan. I (9a–d) visar jag hur BBC och FOFC förhåller sig till de fyra 
strukturerna, men där α är ersatt med Aux och β och γP med V och O. Skill-
naden ligger i (9c); strukturen [[OV] Aux] är kompatibel med FOFC men 
inte med BBC, då den är vänsterförgrenad. 

(9)   a. [Aux [VO]]                                   FOFC+BBC 
    b. [Aux [OV]]                                   FOFC+BBC 
    c. [[OV] Aux]                                        FOFC 
    d. [[VO] Aux]                                             – 

Vid en första anblick kan BBC:s prediktioner förefalla märkliga. V-O-Aux 
är visserligen en icke-existerande ledföljd i mänskliga språk, men att 
O-V-Aux är den dominerade ledföljden i OV-språk är vedertaget sedan Gre-
enberg 1963. Påståendet avser emellertid inte ledföljden utan strukturen. Av 
BBC följer att O-V-Aux innehåller ett verbkluster. Den underliggande struk-
turen är alltså som i (10a), där V och Aux utgör en konstituent men inte O 
och V (se vidare Haider 2010:338 ff., 2013:90–96). Analysen kan också 
appliceras för ett språk som nederländska där ledföljden ofta är O-Aux-V; se 
(10b) nedan. Den hierarkiska strukturen är identisk, men den klusterinterna 
ordningen av Aux och V annorlunda.75 

(10) a. [O [V+Aux]]                               Right branching 
    b. [O [Aux+V]]                               Right branching 

Vi har nu nått en punkt där BBC:s och FOFC:s prediktioner sammanfaller, 
åtminstone vad beträffar ordningen av Aux, V och O. Alla data som presen-
terats i min studie tyder på att deras prediktioner är riktiga. Ett ställningsta-
gande till förmån för det ena eller andra villkoret är nödvändigt men måste 
göras utifrån andra överväganden. I kommande avsnitt diskuterar jag om 
BBC eller FOFC bör utgöra grund för en analys av äldre svensk grammatik. 
Det är uppenbart att frågan även har implikationer bortom äldre svenska, och 
egentligen handlar om hur den universella grammatiken är uppbyggd. 

                               
75 Jag kommer inte att ta upp hur olika lineariseringar av verbkluster genereras; se härom 
Haider 2003, 2010:323–343. 
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8.1.4 FOFC kontra BBC 
Efter min redogörelse av FOFC och BBC i föregående avsnitt bör det vara 
tydligt att hypoteserna i betydande utsträckning omöjliggör liknande syntak-
tiska strukturer. Både FOFC och BBC hävdar att det finns universella be-
gränsningar för när ett finalt huvud kan ta ett huvudinitialt komplement. 
Således är det förväntat att deras förutsägelser kan komma att sammanfalla. 
Vi kommer nedan att se att det finns punkter där hypoteserna skiljer sig åt, 
men det är inte helt lätt att avgöra vilken restriktion, om någon, som är korr-
ekt formulerad. 

Mig veterligen har ingen försökt specificera varför FOFC skulle vara att 
föredra framför BBC (jfr dock Holmberg 2017b:53–55). Däremot har Haider 
(2013:132–135) argumenterat för att BBC i ett avseende är mer adekvat för 
att fånga möjliga ordningar av Aux, V och icke-verbala konstituenter. Haider 
hävdar att FOFC är kompatibel med en struktur som i (11a) nedan, där ett 
komplement föregår V men en adjunkt återfinns mellan V och Aux. En in-
stansiering av strukturen visas i (11b) utifrån moderna svenska ord. Enligt 
Haider saknas strukturen i mänskliga språk, vilket implicerar att en klustera-
nalys av V och Aux är den korrekta och att O-V-Aux inte är ett exempel på 
vänsterförgrening. 

(11) a. [AuxP [VP komp V adjunkt] Aux] 
    b. (Jag har) [[boken läsa med stor noggranhet] velat] 

Haiders slutsats är emellertid inte med nödvändighet riktig. Resonemanget 
bygger på premissen att FOFC avser huvuden och komplement men inte 
huvuden och adjunkter. Detta är inte på förhand givet, och frågan diskuteras 
i Sheehan 2017b. Inledningsvis framhåller Sheehan (2017b:98) att ledföljden 
V-Adv-Aux faktiskt påträffas i världens språk, exempelvis i hindi och tur-
kiska, om än i mycket begränsad utsträckning. Sheehans slutsats efter vidare 
analys blir emellertid att V-Adv-Aux aldrig motsvarar strukturen 
[AuxP [VP V Adv] Aux], utan en struktur där V befinner sig inuti en adverb-
fras.76 FOFC kan alltså formuleras med avseende på både komplement och 
adjunkter, och strukturen i (11a) utesluts i och med detta både av BBC och 
av FOFC. På så sätt sammanfaller de prediktioner som görs av FOFC och 
BBC, vad beträffar möjliga strukturer för Aux, V och icke-verbala led. 

I ett annat avseende finns det dock en fördel med att använda BBC i en 
analys av OV- och VO-strukturer i världens språk. Argumentet är teoretiskt 
och inte empiriskt. Biberauer, Holmberg & Roberts (2014) ser FOFC som en 

                               
76 En indikation på att strukturen [AuxP [VP V Adv] Aux] inte existerar är att V-Adv-Aux aldrig 
tycks vara en mer allmän ledföljdsmöjlighet i ett språk. Det är typiskt att endast ett fåtal ad-
verb kan uppträda mellan ett huvudverb och ett hjälpverb, om ledföljden överhuvudtaget är 
möjlig. För vidare information i den komplexa frågan om FOFC också ska involvera adjunge-
ring; se Sheehan 2017b och där angivna referenser. 
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generalisering som måste ges en formalisering inom ramen för en annan 
existerande satsmodell. Vi har hittills utgått från en preliminär formulering 
av FOFC, vilket jag påtalade i början av avsnitt 8.1.2. Biberauer, Holmberg 
& Roberts (2014:205 f.) formella definition görs istället inom ramen för 
LCA. Således är alla fraser underliggande huvudinitiala, och FOFC blir en 
restriktion som begränsar mekanismen flyttning. Den formella definitionen 
säger ungefär följande: en fras kan inte flytta till en överordnad fras spec-
position inom samma utvidgade projektion, om inte den underordnade fra-
sens komplement har flyttat till en spec-position (jfr Biberauer, Holmberg & 
Roberts 2014:210). 

BBC behöver inte och ska inte tolkas inom ramen för en annan satsmo-
dell. BBC har i själva verket samma vetenskapliga status som LCA; båda är 
teorier som på ett direkt sätt ger ramar för hur syntaktiska strukturer kan och 
inte kan vara organiserade. Denna skillnad mellan FOFC och BBC illustreras 
i (12a–b) nedan. I (12a) föreskriver LCA att den basgenererade strukturen 
ska vara [AuxP Aux [VP VO]], men FOFC utesluter flyttning av VP till 
[Spec, AuxP] om O inte flyttat till [Spec, VP]. I (12b) utesluter BBC den 
vänsterförgrenade strukturen [AuxP [VP VO] Aux], och det är allt. 

(12) a. *  [AuxP [VP VO]VPi Aux tVPi ]                       LCA+FOFC 
    b. *  [AuxP [VP VO] Aux]                                  BBC 

Med andra ord krävs två antaganden för att utesluta V-O-Aux med FOFC, 
medan BBC i sig själv är ett tillräckligt antagande för samma ändamål. Om 
vi låter jämförelsen stanna vid denna punkt är alltså BBC en mer adekvat 
vetenskaplig teori än FOFC, givet en allmän princip om Ockhams rakkniv.77 
Det vore faktiskt möjligt att implementera FOFC inom ramen för en satsmo-
dell som utgår från BBC och inte LCA, om det visar sig att FOFC på ett 
korrekt sätt utesluter strukturer som BBC tillåter. 

Ockhams rakkniv är inte en princip som ensam löser en fråga om vilken 
av två konkurrerande teorier som är mest adekvat. Om mer data skulle in-
kluderas kunde det hypotetiskt visa sig att FOFC hanterar den sammanlagda 
empirin bättre och med färre antaganden än BBC. Likväl tror jag att det 
finns en viktig poäng i att anta att avsaknaden av V-O-Aux i världens språk 
följer av BBC. Om avsaknaden är universell förefaller det fruktbart att ut-
forska en satsmodell där avsaknaden prediceras av modellen i sig, och inte 
av ytterligare antaganden.78 I resterande delar av detta kapitel kommer jag att 
utgå från BBC som en universell restriktion på frasstruktur i världens språk. 

                               
77 Alltså en princip om att aldrig anta mer än vad som är absolut nödvändigt (se t.ex. Russell 
(2004 [1946]:435). 
78 Detta betyder att man också kunde utgå från FOFC, men implementera FOFC i en allmän 
satsmodell och inte definiera den som en specifik restriktion. Ett sådant alternativ har i själva 
verket utforskats av Sheehan (2011, 2013; se även Holmberg 2017b:66–71, 2017c). Det är 
slående att Sheehans modell har ytterligare beröringspunkter med BBC, exempelvis att den 
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Mitt val görs dock med förbehållet att jag inte är övertygad om att BBC 
gör FOFC överflödig. Prediktioner som utvinns av BBC respektive FOFC 
konvergerar onekligen på vissa punkter, men de är inte alltid identiska. Jag 
ska avsluta detta avsnitt med att diskutera en syntaktisk struktur som FOFC 
men inte BBC utesluter i sina nuvarande formuleringar. 

Både Haider (2013:73–75) och Biberauer, Holmberg & Roberts (2014) 
observerar att det i OV-språk finns en preferens för ordningen av CP-
komplement och dess huvudverb. Om C° är final står CP-komplement före 
V°, och om C° är initial står CP-komplementet efter V°. Detta är tydligt i en 
rad indoariska språk, t.ex. bengali, där vissa subjunktioner är huvudinitiala 
och vissa huvudfinala. Som visas i (13a) är subjunktionen bole (citatmarkör) 
huvudfinal, och CP-komplementet föregår huvudverbet. Den semantiskt 
likvärdiga subjunktionen je ’att’ är huvudinital, och i (13b) visas att ett CP-
komplement som introduceras av je inte kan stå före V°. En preverbal CP 
med huvudfinal subjunktion ger upphov till en Final-over-Final-struktur (se 
(13c)). En preverbal CP med en huvudinitial subjunktion ger upphov till den 
FOFC-vidriga strukturen Final-over-Initial (13d). 

(13) a.    cheleTa [CP  or    baba   aS-be       bole]   SuneChe 
        Pojken      hans  pappa  komma-FUT  CITAT    hörde 
    b. *  cheleTa [CP je  or    baba   aS-be]      SuneChe 
        Pojken     att   hans  pappa  komma-FUT  hörde 
        ’Pojken har hört att hans pappa ska komma’ 
        (efter Biberauer et al. 2017:18) 
    c.    [VP [CP IP C°] V°]                           Final-over-Final 
    d. *  [VP [CP C° IP] V°]                          *Final-over-Initial  

Om observationen i (13a–d) är universell kan det vara ett argument för att 
FOFC är en nödvändig princip bortom BBC. BBC utesluter nämligen inte 
strukturen i (13d) ovan. V° är ett lexikalt huvud som potentiellt kan ta kom-
plement både till höger och till vänster. Ett lexikalt huvud till höger om ett 
komplement ger inte upphov till en vänsterförgrenad struktur, oavsett om 
komplementet är huvudfinalt eller huvudinitialt (jfr Haider 2013:73–75). 

Haider (2010:147 f., 189, 2013:73–75) är inte heller av åsikten att (13d) 
ovan är en omöjlig syntaktisk struktur och menar att den manifesteras i mo-
dern tyska, där preverbala och huvudinitiala CP-komplement faktiskt tycks 
ha marginell grammatisk status (jfr även Sapp 2014:145 och där angivna 
referenser). Det är dock ovedersägligt att strukturen i (13d) är väldigt svår att 
påträffa i mänskliga språk, och att OV-språk med huvudinitial CP genomgå-
ende tenderar att ha CP-komplement i extraposition (se t.ex. Hawkins 

                                                                                                                             
underliggande ordningen av huvuden och komplement är variabel, men att specificerare alltid 
realiseras först i en maximal fras. Det hade onekligen varit intressant att närmare utreda för-
hållandet mellan BBC och Sheehans modell, men detta måste anstå till ett annat tillfälle.  
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1994:263 f.). På så sätt är det kanske inte helt osannolikt att den marginella 
förekomsten av preverbala CP-komplement i tyska kan analyseras på annat 
sätt än som ett brott mot FOFC (jfr även Barbiers 2000). Om så är fallet an-
tyder icke-förekomsten av [VP [CP C° IP] V°] att BBC inte nödvändigtvis gör 
FOFC överflödig. 

8.1.5 OV- och VO-strukturer i germanska språk 
The Basic Branching Constraint förklarar varför fem av sex möjliga ledfölj-
der med hjälpverb, huvudverb och objekt påträffas i mänskliga språk: 
V-O-Aux är den enda ordning som instansierar en vänsterförgrenad struktur. 
Detta är dock inte det enda motivet till att låta BBC utgöra grund för en ana-
lys av OV- och VO-strukturer. När BBC formulerades för första gången i 
början av 1990-talet var en viktig utgångspunkt den relativa ordningen av 
olika argument i OV- och VO-språk (se Haider 2013:41 ff. och där angivna 
referenser), vilket blir utgångspunkten i detta avsnitt. 

Haider (2013:6, 41 ff.) påtalar att OV- och VO-strukturer inte sällan har 
förståtts som spegelbilder av varandra. Så länge vi betraktar ett verb och ett 
objekt är detta visserligen korrekt i trivial mening, men observationen är 
egentligen missvisande. Den neutrala ordningen av indirekta objekt, direkta 
objekt och PP-komplement förefaller vara identisk i OV- och VO-strukturer, 
och inte spegelbilder i förhållande till varandra. 

Att OV- och VO-strukturer inte är spegelvända i germanska språk visas i 
(14a–d), med exempel från Haider (2013:41). Haider låter danska represen-
tera VO-språk (14a). Som synes står verbet först, och följs av ett indirekt 
objekt, ett direkt objekt och ett PP-komplement. I den tyska satsen i (14b) 
står verbet sist, men argumentens relativa ordning är identisk. Den neutrala 
ordningen i VO-strukturer är inte en spegelbild av OV (14c), och den ne-
utrala ordningen i OV-strukturer är inte en spegelbild av VO (14d). 

(14) a.   at de forklarede hver deltager problemet på hans eget sprog 
                                                 V-IO-DO-PP 
    b.   dass sie  jedem  ein  Paket  an seine Privatadresse schicken  werden 
         att    de  allihop ett  paket till deras hemadress    skicka   ska    
                                                 IO-DO-PP-V 
    c. *  Spegelbild av OV                            V-PP-IO-DO  
    d. *  Spegelbild av VO                            PP-DO-IO-V 

Ordningen är att betrakta som evidens för BBC, eftersom den indikerar att 
VP är högerförgrenad oavsett om den är huvudinitial eller huvudfinal. För att 
detta påstående ska bli förståeligt måste vi först introducera den mekanism 
som identifierar en fras som argument till ett verb: the Principle of Direc-
tional Identification (PDI). Haider (2013:4) formulerar PDI på följande sätt: 
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(15) Priniple of Directional Identification (PDI) 
    Merged positions in the projection of the head need to be properly     
    identified by the head under canonical directionality. 

Jag ska här inte fördjupa mig i konceptuella frågor kring begreppet direk-
tionell identifiering, eller hur principen definieras mer formellt (se härom 
Haider 2013:4–5). Direktionell identifiering påminner dock om tanken att 
det finns en parameter som bestämmer ordningen av konstituenter i en fras; 
huvudinitialitet och huvudfinalitet är en egenskap som finns kodad i lexikala 
kategorier, exempelvis verb.79  

I detta sammanhang är det viktigaste att PDI rent deskriptivt har två kon-
sekvenser: (i) att ett argument måste identifieras av ett huvud, och (ii) att ett 
huvud potentiellt kan identifiera argument till höger eller till vänster om sig 
självt, men att direktionaliteten kan vara bestämd inom ramen för en gramm-
atik. I ett OV-språk identifierar verb argument till vänster om sig själva, och 
i ett VO-språk till höger om sig själva. Om vi lägger till kravet att strukturer 
måste vara högerförgrenade kommer OV- och VO-strukturer till en början 
att basgenereras som i (16a–b) nedan. Pilen i strukturerna visar åt vilket håll 
ett huvud identifierar argumenten, alltså vad som i (15) ovan omtalades som 
ett huvuds kanoniska direktionalitet. 

(16) a. [VP IO [DO [V' PP ←V°]]]                      Utgångspunkt OV 
    b. [VP IO [DO [V' V°→ PP]]]                      Utgångspunkt VO 

Strukturerna i (16a–b) implicerar en betydelsefull skillnad mellan OV- och 
VO-språk. Den basgenererade OV-strukturen ger upphov till en VP där ar-
gument befinner sig inom V°:s direktionalitet; IO, DO och PP kan alla iden-
tifieras. (16a) är alltså en fullständig redogörelse för en VP där argumenten 
identifieras till vänster. I den basgenererade VO-strukturen kan bara PP iden-
tifieras. IO och DO förbinds till vänster om V-bar för att tillfredsställa kravet 
på högerförgrening, och befinner sig inte inom verbets direktionalitet. 

Verbet måste således flytta i (16b) och realiseras fonetiskt till vänster om 
både DO och IO (se vidare Haider 2013:46–47). Detta ger upphov till ett s.k. 
VP-skal (eng. VP shell): en komplex VP med lika många V°-positioner som 
det finns argument. Ett fullständigt VP-skal visas i figur 27 nedan; som sy-
nes befinner sig alla argument till höger om V° och är på så sätt identifierade 
i enlighet med huvudets kanoniska direktionalitet. Jag bortser här från ett 
eventuellt subjekt som skulle ha sin position i den högsta specificeraren, men 
vi återkommer till detta i avsnitt 8.3. 

                               
79 I viss utsträckning fyller nog direktionell identifiering samma funktion som begreppet 
Agree gör inom det minimalistiska programmet (jfr t.ex. Haider 2013:4–5; Platzack 2011:67–
69), men ska inte blandas ihop. Agree (eller relaterade begrepp som probe och goal) har ingen 
plats i Haiders satsmodell. Angående BBC:s förhållande till MP; se kapitel 9. 
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Figur 27. VP-skal för en huvudinitial VP.  

I och med VP-skalanalysen erhålls ett principiellt svar på frågan om hur VP 
är strukturerad i OV- och VO-språk. Systemet är begränsat på så sätt att det 
bildar högerförgrenade strukturer (BBC), vilket innebär att det näst lägsta 
argumentet i en VP måste förbindas till vänster om V-bar. Lägg PDI till 
detta krav, och en huvudinitial VP blir mer komplex för att kunna identifiera 
alla argument. Både VO och OV kan vara basgenererade ledföljder om VP 
innehåller ett argument. Fler argument än så ger upphov till ett VP-skal i 
VO- men inte i OV-språk. 

Som påpekades ovan har PDI onekligen drag av en parameter, och Haider 
(2013) ser också sin analys av OV- och VO-strukturer som parametrisk. 
Detta kommer dock med ett viktigt förbehåll. PDI är inte binär, och ett hu-
vuds direktionalitet måste inte vara specificerad till antingen vänster eller 
höger i en grammatik. Det är fullt möjligt att föreställa sig en grammatik där 
direktionaliteten inte är entydig, vilket ger oss ett nytt sätt att uppfatta språk 
där OV varierar med VO. Haider (2013, 2014) benämner ett sådant språk 
eller en sådan grammatik typ 3, förkortat T3, där OV och VO är de första två 
typerna. En T3-grammatik karaktäriseras av att V°:s direktionalitet är under-
specificerad. 

Låt oss i (17a–c) nedan beakta de strukturella konsekvenserna för olika 
typer av direktionalitet, utifrån en VP med ett verb och två objekt (jfr Haider 
2013:100 f). I (17a) återfinns det VP-skal som karaktäriserar VO-strukturer. 
I (17b) återfinns den typiska OV-strukturen, där verbet förblir i sin basposi-
tion men ändå kan identifiera de två objekten. (17a–b) är även möjliga struk-
turer i en T3-grammatik med underspecificerad direktionalitet. I (17c) visas 
slutligen en tredje struktur som uppfyller kravet på högerförgrening; det 
lägsta objektet identifieras till höger och det högsta till vänster om verbet. 
Strukturen är unik för en T3-grammatik, eftersom den förutsätter att argu-
ment kan identifieras på båda sidorna om verbet. 
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(17) a. [VP Vi→ [VP Obj [ti→Obj]]]                            VO/T3 
    b. [VP Obj [Obj←V°]]                                  OV/T3 
    c. [VP Obj [←V°→Obj]]                                    T3 

Idén om T3 kommer följaktligen med en prediktion om möjliga ledföljder i 
kontexter med bitransitiva verb. Vi ska hitta satser med en ledföljd som mot-
svarar den i VO-språk och den i OV-språk, där objekten står på samma sida 
om verbet. Men vi ska dessutom hitta satser där två objekt separeras av ett 
verb. Haider (2013:57–61) framhåller att många slaviska språk (ryska, 
polska, tjeckiska etc.) är toppkandidater för att klassificeras som T3, då de 
uppvisar satser med VO- och OV-ledföljd. Mycket riktigt tillåter de också att 
två objekt separeras av ett verb. I (18a–c) nedan visas utifrån ryska exempel 
att VOO, OOV och OVO är möjliga lineariseringar av en slavisk VP. Svaret 
på frågan om ryska är ett OV- eller VO-språk blir alltså både och, eller möj-
ligen varken eller. 

(18) a. čto Maša  pokazyvaet  Petru  svoj  dom                    VOO  
      att  Maria visar        Peter sitt   hus 
    b. čto Maša Petru svoj dom pokazyvaet                    OOV 
    c. čto Maša Petru pokazyvaet svoj dom                    OVO 
      (från Haider 2013:59) 

I och med identifieringen av typ 3 låter sig ytterligare en fråga ställas: har 
svenska varit ett T3-språk, där variation mellan OV och VO kan observeras 
inom en enskild (bitransitiv) VP? Att frågan sannolikt bör ges ett jakande 
svar var implicit redan i avsnitt 5.1.5, där jag visade att OVO är en ledföljd 
som påträffas i äldre svenska texter. Observationen är en brygga som leder 
till kommande avsnitt, där jag undersöker konsekvenser av antagandet att 
äldre svenska varit ett T3-språk. 

Detta avsnitt ska dock avslutas med ett klargörande om hur BBC och PDI 
kan hantera de fem ledföljder med hjälpverb, huvudverb och objekt som kan 
beläggas i äldre svenska och i mänskliga språk i allmänhet. Jag syftar alltså 
på O-V-Aux, Aux-V-O, Aux-O-V, O-Aux-V och V-Aux-O (jfr Haider 
2013:132–135). Det har redan konstaterats att O-V-Aux måste bestå av ett 
verbkluster för att utesluta vänsterförgrening, och denna variant behandlas 
inte vidare (se istället avsnitt 8.1.3). Aux-V-O och Aux-O-V kan också re-
presenteras utan längre diskussion. BBC tillåter att hjälpverb ingår i huvud-
verbets utvidgade projektion och är huvud i en egen verbfras (AuxP), under 
förutsättning att Aux står till vänster om VP. (19a–b) är alltså BBC-
kompatibla strukturer. Som linjära strängar kan Aux-V-O och Aux-O-V 
också genereras genom flyttning av det finita verbet till en funktionell fras 
som tar AuxP/VP som komplement – alltså genom V-till-I- eller V-till-C-
flyttning. Som påtalats på en rad ställen i avhandlingen blir den VP-interna 
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strukturen då tvetydig. I (19c) visar jag en möjlig sådan struktur för 
Aux-O-V, där Aux ursprungligen ingår i ett verbkluster. 

(19) a. [AuxP Aux [VP VO]] 
    b. [AuxP Aux [VP OV]] 
    c. [CP/IP Auxi [VP O [V+ti]]] 

Ledföljden O-Aux-V har egentligen två BBC-kompatibla analyser. Den ena 
analysen utgår från att Aux och V bildar ett verbkluster, såsom beskrevs för 
nederländska i avsnitt 8.1.3. Den andra analysen liknar den för Aux-O-V i 
(19b) ovan, där AuxP tar VP som komplement. Skillnaden mellan Aux-O-V 
och O-Aux-V kommer då att bestå i objektets position; vid O-Aux-V reali-
seras objektet ovanför Aux, antingen genom basgenerering eller genom 
flyttning. 

En klusteranalys förefaller försvarbar om Aux och V inte kan separeras av 
icke-verbala led, då detta antyder att Aux och V fungerar som en konstituent 
(se vidare Haider 2010:338–343). Så verkar vara fallet i nederländska; som 
visas i (20a) är det inte tillåtet att placera icke-verbala led mellan ett hjälp-
verb och huvudverb. För äldre svenska är det svårare att motivera en sådan 
analys. Som visas i (20b–c) påträffas ledföljden O-Aux-V även i kontexter 
där Aux och V separeras av ett icke-verbalt led, t.ex. ett ytterligare objekt 
som i (20b) eller ett adverb som i (20c). 

(20) a. *  dat hij   graag wilde  kraanvogels fotograferen (Haider 2013:134) 
        att  han  gärna ville   tranor      fotografera 
    b.    ther am mångh Ehrligh man migh wäl skall witnesbord giffue  

       (Gyllenstierna 224)                  
      ’som många ärliga män väl ska ge mig vittnesbörd om’ 

    c.    han sagdhe sik henne kwnna bäst wndhersta  (LinLeg 440) 

De två övergripande alternativen för att strukturellt representera O-Aux-V 
visas i (21a–b), där (21a) exemplifierar verbklusteranalysen. Jag ska här inte 
gå in på vilken analys som är lämplig för olika germanska varieteter med 
ledföljden O-Aux-V; det räcker att konstatera att O-Aux-V kan representera 
flera strukturer som är kompatibla med BBC och PDI.80  

(21) a. [VP Obj [V° Aux+V]] 
    b. [AuxP Obj Aux [VP V]] 

Återstår ledföljden V-Aux-O. V-Aux-O har en gemensam nämnare med T3-
ledföljden OVO; de uppvisar en blandning av drag från OV- och VO-

                               
80 Se istället Sangfelt ms., som diskuterar förekomsten av verbkluster i främst äldre svenska 
men även i andra germanska varieteter. 
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strukturer. För V-Aux-O är OV-draget att huvudverbet föregår hjälpverbet, 
vilket implicerar att V och Aux utgör ett kluster och inte kan separeras av 
icke-verbala satsled. Haider (2013:117) betraktar också V-Aux-O som posi-
tiv evidens för en T3-grammatik. Mot bakgrund av detta är det motiverat att 
följa ledföljdens utveckling i äldre svenska, och detta gör jag i samband med 
en preliminär studie av OV–VO i kontexter med bitransitivt verb i komm-
ande avsnitt. 

I två relaterade avseenden är V-Aux-O emellertid en ledföljd som är be-
häftad med frågetecken. För det första är det värt att påpeka V-Aux-O är en 
närmast obligatorisk ledföljd i vissa västgermanska OV-språk, under förut-
sättning att objektet utgörs av ett CP-komplement. Den postverbala place-
ringen indikerar att ledet återfinns i extraposition. Även V-Aux-PP är här en 
möjlig ledföljd. Således vore det möjligt att se V-Aux-O med DP-objekt som 
ett tecken på friare möjlighet till extraposition, vilket inte nödvändigtvis är 
att jämställa med en T3-ledföljd (jfr t.ex. Sapp 2014). 

Den framstår även som oklart vad som strukturellt utmärker V-Aux-O 
som T3-ledföljd i förhållande till extraposition. Haider (2010:188–236) dis-
kuterar extraposition i modern tyska, och argumenterar övertygande för att 
existerande analyser av fenomenet är otillfredsställande. Framförallt avses 
här analyser som ser extraposition som högeradjungering, antingen genom 
basgenerering eller genom flyttning av konstituenten. Det grundläggande 
problemet för sådana analyser är att led i extraposition uppför sig som om de 
stod längst ner i satsens struktur och inte på VP- eller IP-nivå, till exempel 
med avseende på flyttningsrestriktioner och bindningsegenskaper (Haider 
2010:188–236; se även Barbiers 2000). Haider (2010:233, 236) menar på så 
sätt att extraponerade led sannolikt står i en komplementposition till höger 
om V°. En sådan analys överensstämmer egentligen med en analys där 
V-Aux-O ses som en basgenererad T3-ledföljd; ett objekt identifieras till 
höger om ett verbkluster.81 

Sammanfattningsvis har ledföljden V-Aux-O en något oklar status inom 
ramen för en hypotes om T3-språk. Till detta återkommer jag i avsnitt 8.2.3 
och 8.2.4, där jag diskuterar förekomsten av V-Aux-O och V-Aux-PP i äldre 
svenska och andra germanska språk. 

                               
81 Jag är här även tvungen att nämna vad jag uppfattar som en paradox i Haiders (2010, 2013) 
diskussion om extraposition och verbkluster. I ett annat sammanhang nämner Haider 
(2010:343) att BBC utesluter verbkluster i VO-språk; ett verbkluster är en komplex konsti-
tuent och ett led till höger om klustret ger upphov till en vänsterförgrenad struktur 
*[VP [V+Aux] XP]. Den enda slutsats jag kan dra av påståendet är att extraponerade led i ett 
språk som tyska också bryter mot BBC, givet att ett verbkluster står i sin basposition. Om 
detta på riktigt är en paradox, och något ytterligare antagande inte förbigått min uppmärksam-
het, finns två potentiella lösningar. Den första är att visa att ett verbkluster inte behöver be-
traktas som en komplex konstituent; den andra är att visa att extraponerade led basgenereras 
till vänster om verbkluster, men att verbklustret flyttar till en position ovanför det extrapone-
rade ledet.        
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8.2 Äldre svenska som T3-språk 
I föregående avsnitt föreslog jag att äldre svenska har varit ett T3-språk, där 
verb kan identifiera argument både till höger och till vänster om sig själva. 
Förslaget har konsekvenser för vår förståelse av äldre svensk grammatik. 
Konceptuellt sett innebär det först och främst att det är meningslöst att fråga 
om OV eller VO var den grundläggande ledföljden i äldre svenska verbfra-
ser. Både OV och VO kan genereras utan att ett objekt flyttar, vilket även är 
giltigt inom en och samma VP. Empiriskt sett innebär det att vi ska kunna 
studera utvecklingen av ledföljder som uppvisar drag från både OV och VO, 
vad som i föregående avsnitt benämnts OVO- och V-Aux-O-ledföljd.   

I detta avsnitt diskuterar jag äldre svensk ledföljd i ljuset av antagandet att 
det varit ett T3-språk. I avsnitt 8.2.1 presenteras en diakron studie av ledfölj-
den i syntaktiska kontexter med bitransitiva verb. Avsnitt 8.2.2 består av en 
kortare kommentar om den förväntade ordningen av direkta och indirekta 
objekt i äldre svenska, och i vilken utsträckning den förväntade ordningen 
stämmer överens med faktiska förhållanden. I avsnitt 8.2.3 analyseras ut-
vecklingen av ledföljder där ett objekt eller en prepositionsfras står som sista 
led i en VP, trots att VP:n består av ett verbkluster med ordningen VAux. I 
avsnitt 8.2.4 diskuterar jag T3-ledföljder och extraposition i relation till äldre 
svenskt och äldre högtyskt språkbruk. 

Diskussionen i de fyra första avsnitten leder fram till att jag i avsnitt 8.2.5 
och 8.2.6 uppehåller mig vid frågan om varför T3 övergått till VO i vissa 
men inte alla germanska språk. I sin mest kortfattade form lyder förklaringen 
som följer: äldre svenska, övriga nordiska språk och äldre engelska har för-
lorat möjligheten till OV-ledföljd eftersom de har eller har haft V-till-I-
flyttning. Förklaringen motiveras också med att VO-strukturer är funktionellt 
gynnade i ett språk där ett finit verb alltid eller ofta lämnar sin basposition i 
VP. Detta kan demonstreras med välbeprövade antaganden om syntaktiska 
strukturers processbarhet. I avsnitt 8.2.7 bemöter jag två möjliga invänd-
ningar som kan anföras mot förklaringens giltighet. Slutligen sammanfattas 
grundläggande slutsatser i avsnitt 8.2.8, där jag även identifierar frågor kring 
förlusten av OV som inte har besvarats i och med den ovan nämnda förkla-
ringen. 

8.2.1 OV i kontexter med bitransitiva verb 
I avsnitt 5.1.5 nämnde jag att undersökningen av OV–VO i äldre svenska 
innehöll belägg med både ett och två objekt. Exempel med två objekt räk-
nade jag som två belägg, alltså med utgångspunkt i antalet objekt och inte i 
antalet satser eller huvudverb. Tillvägagångssättet är fullt rimligt då två ob-
jekt inte nödvändigtvis står på samma sida om ett verb. I kontexter med bit-
ransitivt verb finns alltså tre grundläggande ledföljder: VOO, OOV och 
OVO (se (22a–c)). Exemplen nedan kommer från undersökningskorpusens 
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äldsta text, Äldre Västgötalagen, och möjligheten till tre ledföljder tycks på 
så sätt ursprunglig. En sådan situation är precis vad som prediceras av hypo-
tesen att äldre svenska varit ett T3-språk. 

(22) a. þa sculu bønder giuæ byscupi þrer marcher (ÄVgL KB III)    VOO  
      ’ge biskopen tre marker’                       
    b. K[onongær] skal þa þrim mannum friþ giuæ (ÄVgL RB I 1)   OOV  
      ’ge tre män frid’  
    c. þy at han ma eigh hanum syniæ ranzsak (ÄVgL ÞB VI)      OVO 
      ’vägra honom rannsakan’ 

I undersökningen av OV–VO (se kapitel 6) innehåller många belägg föga 
förvånande ett och endast ett objekt vars position i förhållande till verbet är 
relevant att observera. Sammanlagt gäller detta 3 421 exempel på OV- eller 
VO-ledföljd. Det typiska exemplet kommer från kontexter där verbet är 
monotransitivt, men hit räknas även belägg med bitransitivt verb där det ena 
objektets position inte är relevant i sammanhanget. Sådana kontexter inbe-
griper t.ex. relativsatser där det ena objektet är relativiserat (23a), satser där 
det ena objektet kan ha genomgått SF (23b) och satser där det ena objektet 
står i fundamentet (23c). 

(23) a. 1 åhm wijn som han honom fötrot haf. (STb 3 135) 
    b. Æn presti vill gipt giuæ (ÄVgL KB XIX) 
      ‘om (man) vill ge prästen (en) gåva’ 
    c. Alla dygdhe oc hälaghet hafdhe thera herra oc mästare them  
      anduardhat (Bo 126) 

En icke försumbar andel av belägg på OV–VO följer dock mönstret i (22a–
c) ovan, och innehåller två belägg på OV- och/eller VO-ledföljd. Samman-
lagt rör det sig om 359 satser/fraser och 718 objekt. 

I det följande jämför jag å ena sidan de satser/fraser som har ett och end-
ast ett objekt, där ledföljden således är antingen OV eller VO, med sådana 
som har två objekt, där ledföljden växlar mellan VOO, OOV eller OVO. 
Givet denna uppdelning låter sig två empiriska frågor ställas. Den första är 
om förlusten av OV-ledföljd är likartad i kontexter med ett respektive två 
objekt. Den andra frågan är hur fördelningen av VOO, OOV och OVO ut-
vecklas i äldre svenska. 

I figur 28 nedan visas hur OV successivt försvinner i kontexter med ett 
respektive två objekt. Totalt baseras figuren på 4 139 belägg; 3 421 från den 
första gruppen och 718 från den andra gruppen. Som minst innehåller en 
period 334 (ett objekt) respektive 70 (två objekt) belägg på OV–VO. Pri-
märdata till figuren återfinns i bilaga 5. 
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Figur 28. Procentandelen OV i kontexter med ett respektive två objekt i de olika 
undersökningsperioderna. 

Av figuren framgår att grupperna uppvisar en närmast identisk utveckling. 
Resultatet är förenligt med en uppfattning av OV och VO i äldre svenska 
som en lokal relation mellan ett verb och ett objekt, och inte som en binär 
egenskap i en sats eller VP. I så mån harmonierar resultatet väl med hypote-
sen om en T3-grammatik. 

I figur 29 nedan visas fördelningen av de tre ledföljderna OOV, VOO och 
OVO i olika undersökningsperioder. OOV, VOO och OVO är ledföljdskate-
gorier som enbart tar hänsyn till den inbördes ordningen av objekt och hu-
vudverb, och inte till objektens och verbets placering i förhållande till hjälp-
verb. Antalet belägg i undersökningen blir förstås betydligt mindre än i 
undersökningen av OV–VO. De 359 beläggen fördelar sig på mellan 35 och 
72 i de olika perioderna. Primärdata återfinns i bilaga 5. 

 
Figur 29. Procentandelen OOV, VOO och OVO i de olika undersökningsperioderna. 
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Figuren visar att OOV är den dominerande ledföljden i den första undersök-
ningsperioden Äldre fornsvenska I. Det är dock tydligt att VOO och OVO 
finns representerade redan här och förekommer i (drygt) 10 procent av möj-
liga fall. Fördelningen förändras dock mellan den första och den andra peri-
oden, och från och med Äldre fornsvenska II är VOO vanligast. Ökningen av 
VOO sker på bekostnad av OOV men inte på OVO. Mellan Äldre Forn-
svenska II och början av äldre nysvenska är OOV och OVO relativt jämbör-
diga, om än med viss övervikt av belägg på OOV-ledföljd. Som mest fre-
kvent är OVO i Yngre fornsvenska I, där den realiseras i uppemot 20 procent 
av möjliga fall. 

I de sista undersökningsperioderna ökar VOO ytterligare i frekvens. Detta 
är knappast förvånande, då VO i allmänhet nu blir vanligare och till sist alle-
narådande. Men det kan också observeras en förskjutning mellan OOV och 
OVO. Mellan Yngre fornsvenska II och Äldre nysvenska II sjunker OVO 
tydligt i frekvens, medan OOV istället blir något vanligare. Faktum är att 
OVO verkar försvinna i början av Äldre nysvenska II – perioden innehåller 
bara ett enda belägg på ledföljden. I (24a–b) visas de två yngsta beläggen på 
OVO i undersökningen. Brahes Krönika är skriven omkring 1585, och STb 3 
är författad år 1633.82 I (24c–d) visas att OOV förekommer i 1700-talstexter.   

(24) a. så att the måtte thett wpgiffua hertig Christian tilhånda (Brahe 13) 
    b. som frw Margareta Bielke henne testament[erat] haf. 500 [daler]  
      (STb 3 118) 

  c. och efter jag måste ehr alt säya (Runius 65) 
    d. så har jag dem welat Eder tilskicka (Dalin 170) 

Resultatet är intressant, men det är inte uppenbart hur det skall tolkas. Egent-
ligen vet vi inte heller vilken typ av utveckling som vore förväntad. Jag kän-
ner inte till någon studie som på ett liknande sätt behandlar ledföljden i dessa 
syntaktiska kontexter vare sig för äldre svenska eller för andra språk, även 
om det finns observationer om vilka ledföljder som är möjliga (jfr Delsing 
1999:159 f.; Hróarsdóttir 2000:177–225). Det är inte heller självklart att vi 
kan ta resultatet som intäkt för att OVO försvinner i början av 1600-talet; 
med tanke på antalet belägg är det möjligt att det rör sig om en frekvensför-
skjutning och inte om ett försvinnande. Det är dock givet att observationen 
är av relevans i kommande diskussion om vad som händer när en T3-
grammatik går förlorad i äldre svenska. 

                               
82 För belägget i (24a) går det att diskutera om den postverbala DP:n hertig Christian har 
status som objekt till verbet. Dess semantiska roll skulle lika gärna kunna komma från adver-
bet tilhånda, och i så fall vore det möjligt att analysera hertig Christian tilhånda som ett fritt 
adverbial. Att det kategoriserats som ett objekt är en direkt följd av Delsings (1999:158) 
excerperingsprinciper. I detta fall är det alltså inte självklart att vi har att göra med strukturell 
OVO på samma sätt, men mitt intryck är inte att detta skulle vara någon mer allmän tendens 
hos belägg med ledföljden (jfr även avsnitt 8.2.2).  
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8.2.2 T3 och ordningen av direkta och indirekta objekt 
Av ledföljdsbeteckningarna VOO, OOV och OVO specificeras inte vilket av 
objektet som är direkt och vilket som är indirekt. När jag i föregående avsnitt 
studerade ledföljden i kontexter med bitransitivt verb tog jag inte heller hän-
syn till den inbördes ordningen av DO och IO. Frågan är emellertid relevant, 
vilket jag kort ska utveckla i detta avsnitt. 

I avsnitt 8.1.5 nämndes och visades att ordningen IO-DO är den omarke-
rade i alla germanska språk, oavsett om objekten står före eller efter verbet. 
Den motsatta ordningen har inte samma status över hela språkfamiljen (se 
t.ex. Thráinsson 2001 för en översikt kring detta och relaterade ledföljdsfrå-
gor). I moderna nordiska språk och i engelska är DO-IO ogrammatisk, men 
detta gäller inte i västgermanska OV-språk. I tyska är varianten DO-IO näst-
an alltid möjlig. Se satserna i (25a–b), där den enda skillnaden är den inbör-
des ordningen av direkt och indirekt objekt. 

(25) a. dass die   Firma  meinem   Onkel   die   Möbel   zugestellt   hat 
      att   DEF  firma   min     farbror   DEF   möbler  levererat   har 
     b. dass die Firma die Möbel meinem Onkel zugestellt hat 
      (efter Thráinsson 2001:167) 

Enligt Haider (2010:130–187) är det ingen slump att OV-språket tyska men 
inte de nordiska VO-språken tillåter ordningen DO-IO, givet BBC och PDI. 
Scrambling, att byta plats på olika argument i en sats eller fras, är ett feno-
men som är möjligt i OV- men inte i VO-språk. Jag ska inte fördjupa mig i 
de strukturella orsakerna till detta (se istället Haider 2013:56–61). Kort be-
skrivet förstörs identifieringen av argument i en huvudinitial fras om den 
basgenerade ledföljden IO-DO ändras. 

Om scrambling korrelerar med huvudfinala fraser uppstår en potentiell 
prediktion för T3-språket äldre svenska. Ordningen DO-IO ska vara tillåten, 
åtminstone vid OOV-ledföljd. 83 Det är mer oklart om DO-IO förväntas vara 
begränsat till huvudfinala fraser, eller om ordningen även ska tillåtas vid 
OVO- och VOO-ledföljd. 

Det råder ingen tvekan om att DO-IO är en möjlig ledföljd i äldre 
svenska. Man anar även ett diakront samband med OV-ledföljdens utveck-
ling. Valdeson (2015, 2016), som studerat DO-IO i äldre svenska mer utför-
ligt, påpekar att DO-IO blivit mycket sällsynt under 1600-talet, men att den 
fortfarande går att påträffa. Observationen stämmer överens med mina 
undersökningar; DO-IO är ovanligt under 1600- och 1700-talet, men två 
yngre belägg på ledföljden visas i (26a–b). 

                               
83 Med reservation för att OV inte verkar vara en tillräcklig utan bara nödvändig förutsättning 
för scrambling. Högst sannolikt korrelerar scrambling även med kasusmorfologi, vilket för-
klarar varför DO-IO bara i begränsad utsträckning påträffas i nederländska. Likväl väntar vi 
oss då att DO-IO ska finnas i fornsvenska, där fyrkasussystemet fortfarande är levande.    
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(26) a. om konungen hade (…) och sedan den påviske religion velat 
      Sverie påträngia (Gyllenhielm 268) 
    b. så har jag dem welat Eder tilskicka (Dalin 170) 
      ’så har jag velat skicka dem [verserna] till er’ 

Däremot har jag svårt att se att DO-IO skulle vara begränsad till kontexter 
där båda argumenten står före huvudverbet. Bland belägg från satser eller 
fraser med bitransitiva verb finns en rad exempel där det direkta objektet 
föregår det indirekta, även om inget eller bara ett argument föregår huvud-
verbet. Det vore intressant att utreda om detta är en allmän eller på något sätt 
begränsad möjlighet, exempelvis till vissa argumentstrukturer eller vissa 
semantiska roller (jfr Valdeson 2015). För ett sådant syfte är emellertid min 
empiri inte tillräcklig. I (27a–b) nedan visas två relevanta exempel; det första 
uppvisar ledföljden V-DO-IO och det andra DO-V-IO. 

(27)  a. hon suor sik aldre uilia te sit hiarta nokrom klærk (LegBu 143) 
                                                     V-DO-IO  
    b. j them ordhom jak haffwer idher throgiffwit enom man  
      (SpecV 101–102)                                  DO-V-IO 

Om ledföljder som i (27a–b) förväntas förekomma i en T3-grammatik ger 
Haider (2013) till viss del ett tvetydigt svar på. Å ena sidan sägs på ett ställe 
(Haider 2013:131) att DO-IO är relaterat till huvudfinala fraser: ”the order of 
arguments before the VP-internal V-position is variable (’free’ word order = 
scrambling), like in OV” (kursivering i original). Å andra sidan nämner han 
att DO-V-IO är möjlig i ryska, och ledföljden kategoriseras som en T3-
specifik variant av scrambling (se Haider 2013:59). Mig veterligen saknas 
även ett tydligt ställningstagande vad beträffar vilka strukturer V-DO-IO och 
DO-V-IO skulle representera, och om strukturerna utan vidare följer av an-
tagandet om en T3-grammatik (jfr dock Haider 2013:58 om varför scram-
bling inte är möjligt i en renodlad VO-grammatik). Ordningen av olika typer 
av argument i en T3-grammatik vore definitivt i behov av en större teoretisk 
och empirisk utredning. Att genomföra en sådan faller dock utanför detta 
arbetes ram, och i fortsättningen måste jag således lämna denna intressanta 
fråga därhän. 

8.2.3 V-Aux-O och V-Aux-PP 
Den absoluta merparten av belägg på VO-ledföljd i undersökningskorpusen 
uppvisar ordningen AuxV för hjälpverb och huvudverb. I kategorin VO in-
går dock även belägg där verben uppvisar omvänd ordning, alltså ledföljden 
V-Aux-O. Två sådana exempel visas i (28a–b). Av (28b) framgår även att 
samma observation kan göras om prepositionsfraser. Detta är inte förvå-
nande, då V-Aux-PP är fullt acceptabel i moderna västgermanska OV-språk. 
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(28) a. på huilkiid Hans Gammall och fórwerffuat hade Kon. M.ttz        
      fórskrifft (STb 2 226)          
    b. ællr sighær han giört hauæ aþæl wærknæþ um hælghæn dagh 
       ’eller säger att han har gjort tungt arbete på en helgdag’  
       (UL KkB XVI) 

V-Aux-O framstår vid sidan av OVO som en typisk T3-ledföljd, med sin 
blandning av drag från OV- och VO-strukturer. Jag har påpekat att ledföljd-
ens strukturella representation är något oklar, men det är givet att dess ut-
veckling i äldre svenska är av intresse. I tabell 43 nedan visar jag fördelning-
en av V-Aux-O i de olika undersökningsperioderna, och jämför den också 
med V-Aux-PP. Jämförelsemåttet kommer från samtliga belägg som uppvi-
sar ledföljden VAux och innehåller ett objekt eller en PP; V-Aux-O ställs 
alltså mot O-V-Aux, medan V-Aux-PP ställs mot PP-V-Aux. Primärdata för 
olika texter finns i bilaga 3 och redovisas tillsammans med fördelningen av 
olika OV- och PP-V-typer. 

Tabell 43. V-Aux-O och V-Aux-PP i de olika undersökningsperioderna. 

Period 
V-Aux-O V-Aux-PP 

Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 3/25 12 4/7 – 
Äfsv II 0/2 – 2/3 – 
Yfsv I 1/3 – – – 
Yfsv II 12/33 36 14/18 (78) 
Änsv I 19/100 19 42/96 44 
Änsv II 3/67 4 10/53 19 
1700-tal 0/4 – 2/10 – 
Anm. Kalmar stads tänkebok utesluten ur Yfsv I.  

 
Tabellen påvisar en slående parallell i utvecklingen av V-Aux-O och T3-
ledföljden OVO (jfr tabell 43 och figur 29). V-Aux-O förekommer utan tve-
kan i de fornsvenska perioderna, även om den sparsamma förekomsten av 
VAux gör det svårt att uttala sig om ledföljden i Äldre fornsvenska II och 
Yngre fornsvenska I. I Yngre fornsvenska II måste ledföljden ses som förvå-
nansvärt frekvent, då V-Aux-O förekommer i 36 procent av möjliga fall. 
Därefter inträffar precis som för OVO en påtaglig frekvensminskning, och i 
Äldre nysvenska II verkar V-Aux-O närmast vara försvunnen. 

Av tabellen framgår även att utvecklingen av V-Aux-PP liknar den för 
V-Aux-O, även om V-Aux-PP i allmänhet är mer frekvent än V-Aux-O. I 
Yngre fornsvenska II är andelen så hög som 78 procent. Det statistiska un-
derlaget är visserligen litet, men resultatet antyder ändå att V-Aux-PP är en 
vanligare ledföljd än PP-V-Aux i perioden. Med detta resultat i åtanke är det 
värt att kort återkoppla till diskussionen om slutställt finit verb eller finit 
verb sist (jfr avsnitt 6.2.5), en syntaktisk kategori som stundtals urskilts av 
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tidigare forskning om äldre svensk bisatsledföljd. Att V-Aux-O och 
V-Aux-PP är så pass vanliga ledföljder harmonierar väl med min slutsats att 
slutställt finit verb på sin höjd är ett epifenomen och egentligen inte en rele-
vant syntaktisk enhet att urskilja. 

Liksom OVO och V-Aux-O sjunker V-Aux-PP i frekvens efter forn-
svensk tid. Det finns dock inga tecken på att V-Aux-PP försvinner i början 
av 1600-talet; två belägg finns i texter från 1700-talet. I (29a–c) nedan visas 
det yngsta belägget på V-Aux-O (29a) och de två beläggen på V-Aux-PP 
från 1700-talet (29b–c). Gyllenhielms Anteckningar är skriven omkring år 
1640; Himmelska örtagård är undersökningskorpusens allra yngsta text, 
översatt till svenska år 1758 (belägget i 29b). 
 
(29) a. då nu herttigen ochså förnummidt hadhe godha tidender ifrån      
      skipsflottan emot finnarna (Gyllenhielm 271)  
    b. at Han sig där förlusta skal i örtagårdarna (HimÖrt 8)  
    c. af dhen gräseliga kylden och strapliserningen vij hafve utstå måst   
      uthj denne kalle vinter (Stålhammar 120)   

Vår slutsats blir således följande: De till T3-grammatiken associerade led-
följderna OVO och V-Aux-O finns i äldre svenskt språkbruk under större 
delen av undersökningens tidsspann. Däremot verkar deras försvinnande 
faktiskt inte sammanfalla helt med försvinnandet av OV och VAux i svens-
kans historia; de sista beläggen på OVO och V-Aux-O påträffas drygt 100 år 
före de sista beläggen på OV och VAux. Detta säger jag med reservation för 
att den totala avsaknaden OVO och V-Aux-O från och med andra halvan av 
1600-talet kan bero på att underlaget är litet, men en frekvensminskning 
förefaller ändå ovedersäglig. Utvecklingen av V-Aux-PP uppvisar liknande 
drag, men denna ledföljd kan fortfarande beläggas i mitten av 1700-talet. 

8.2.4 T3 eller OV med extraposition? 
Det två ledföljderna OVO och V-Aux-O uppvisar onekligen en parallell 
utveckling i svenskans historia. Givet Haiders (2013:97–135, 2014) beskriv-
ning är parallelliteten inte förvånande; OVO och V-Aux-O är ledföljder som 
ger evidens för en T3-grammatik. Haider (2013:112–114, 2014) påpekar att 
ledföljderna påträffas i alla germanska fornspråk, och ser detta som ett till-
räckligt kriterium för att identifiera språken som T3. Observationen är även 
riktig för föregångare till de språk där OV blivit den enda möjligheten, alltså 
kontinentala västgermanska språk. I (30a–b) visas två relevanta exempel från 
äldre högtyska; exemplet på OVO (30a) kommer från Haider 2013:113, ex-
emplet på V-Aux-O (30b) från Sapp 2014:137. 

(30) a. tánne  sie  búrg-réht  scûfoen   demo líute                      OVO 
    att    de  civilrätt   beviljade  detta  folk 
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    b. div bihte.       die   wir tun  suln  unsern  pristen        V-Aux-O 
      den bekännelse  som  wi  göra skall vår     präst 

Det är dock inte okontroversiellt att betrakta exemplen ovan som tillräcklig 
evidens för att äldre tyska var ett T3-språk. Sapp (2014) studerar använd-
ningen av postverbala konstituenter i äldre högtyska mellan 1100- och 1500-
talet och drar slutsatsen att satser som i (30a–b) inte är exempel på T3-
ledföljder. Äldre tyska har enligt Sapp (2014) haft en huvudfinal VP, men 
tillåtit att DP/NP-objekt och inte bara CP-objekt står i extraposition. Sapps 
slutsats baseras framförallt på att två typer av led inte verkar förekomma 
efter ett huvudverb: pronominella argument och verbpartiklar. Det är tämli-
gen okontroversiellt att anta att postverbala partiklar och pronomen visar att 
V° identifierar åt höger, men sådan evidens för T3 saknas således för äldre 
högtyska, åtminstone från och med 1100-talet. 

Frågan om T3 eller OV med extraposition är även betydelsefull bortom 
äldre högtysk grammatik. Oavsett om vi accepterar Sapps (2014) slutsats 
eller inte aktualiserar studien en fundamental fråga: vilka kriterier är giltiga 
för att dra en gräns mellan en T3-grammatik och en grammatik som bara 
identifierar objekt åt ett håll? Svaret är knappast självklart, och beror i detta 
fall på icke självklara antaganden om fenomenet extraposition. Låt oss dock 
konstatera att äldre svenska uppvisar tydlig evidens för att OVO-ledföljd kan 
förekomma oavsett det postverbala objektets form; i (31a) nedan är det post-
verbala objektet pronominellt. Det tycks inte heller finnas någon spegelvänd 
restriktion för OVO-ledföljd, alltså att det preverbala objektets form skulle 
ha tydliga begränsningar. I (31b) visas att även förhållandevis tunga objektet 
kan påträffas preverbalt, i detta fall ett koordinerat objekt bestående av fyra 
ord. 

(31) a. om han wilde thet forwæghæ sik (N&V 84) 
    b. ath han wilde naket argha ellis skadha gøra Klamit  (JT 1 75) 

Således är äldre svenskt språkbruk definitivt kompatibelt med hypotesen om 
T3-språk, oavsett hur vi analyserar ett språk som äldre tyska. Däremot är det 
nödvändigt att framtida forskning preciserar varför eller varför inte kategorin 
T3 inbegriper språk med övervägande OV-ledföljd, där det verkar finnas 
restriktioner för vilka objekt som kan vara postverbala. Uppgiften är samm-
ankopplad med frågan om förhållandet mellan extraposition och V-Aux-O 
med DP-objekt, och hur extraposition och V-Aux-O är strukturellt represen-
terade (jfr avsnitt 8.1.5). 

Jag kommer inom ramen för avhandlingen inte kunna tillhandhålla ett 
svar på dessa frågor. Jag vill dock påtala ett par empiriska observationer 
kring detta som kan vara av relevans i framtida forskning om extraposition 
och T3-språk. Det står klart att ledföljden V-Aux-O i äldre svenska inte en-
bart involverar led som är goda extrapositionskandidater. Som visas nedan 
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påträffas ledföljden där objektet knappast kan ses som tungt utan består av 
ett (32a) eller två ord (32b). Detta trots att ledföljden är ganska sparsamt 
representerad i mina undersökningar; totalt ingår 38 belägg på V-Aux-O (se 
tabell 43). 

(32) a. annær sighær sik laghsaghæt hawæ iorþ atær (UL JB XII) 
    b. ath thee forverkat haffde sin hals (JT 2 155) 

Däremot finns inget exempel med ett postverbalt enkelt pronominellt objekt. 
Jag ska låta det vara osagt om sådana exempel kan påträffas, men om post-
verbala pronominella objekt ses som det avgörande kriteriet för att skilja 
mellan T3 och OV finns det i min äldre svenska empiri inte evidens för att 
V-Aux-O implicerar en T3-grammatik. 

8.2.5 Förlust av en T3-grammatik 
Haiders (2013, 2014) antagande om T3-språk är först och främst en hypotes 
om synkron språkstruktur; PDI kan inom ett I-språk anta värdet vänsterspe-
cificerad, högerspecificerad eller underspecificerad. De tre värdena ger upp-
hov till OV, VO och T3, och kategorierna är ur ett synkront perspektiv inte 
flytande. Däremot har hypotesen diakrona implikationer, och Haider har vid 
flera tillfällen diskuterat dess språkhistoriska relevans (se framförallt Haider 
2013:97–135, 2014). 

Haider menar att den grundläggande frågeställningen för de germanska 
språkens diakrona utveckling är följande: varför har den underspecificerade 
identifieringsriktningen övergått till att vara specificerad, och varför har 
identifieringsriktningen specificerats på olika sätt i olika varieteter?84 Svaren 
tror Haider ligger i det faktum att de germanska språken är och länge har 
varit V2-språk. V2-egenskapen ger nämligen upphov till ett stort mått av 
syntaktisk ambiguitet, vilket illustreras i (33a–c) nedan. Om ett finit huvud-
verb flyttar till C° blir den linjära strängen kompatibel med samtliga identifi-
eringsriktningar. Den kan utgå från en struktur som kan genereras av en VO- 
eller T3-grammatik (33a), en struktur som kan genereras av en OV- eller T3-
grammatik (33b) eller en struktur som bara kan genereras av en T3-gramma-
tik (33c). En mängd yttranden i ett språk med V2-ledföljd kommer alltså att 
vara kompatibla med vilken grammatik som helst.  

(33) a. [Vfin-i [ti Obj Obj]]                                VO/T3+V2 
    b. [Vfin-i [Obj Obj ti]]                                 OV/T3+V2 
    c. [Vfin-i [Obj ti Obj]]                                            T3+V2 

                               
84 Att riktningen idag är specificerad gäller för alla germanska varieteter utom jiddisch (se 
Haider 2013:103–105, 2014; jfr också kapitel 3). Mer om jiddisch nedan och i avsnitt 8.3.2.  
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Observationen liknar den jag själv gjort om att Fin-Obj-Main är en struktu-
rellt tvetydig ledföljd (jfr t.ex. avsnitt 3.4.2), och jag har inga invändningar 
mot observationen som sådan. Däremot säger det sig självt att den inte för-
klarar varför identifieringsriktningen specificerats på olika sätt i olika ger-
manska varieteter. De nordiska språken och engelska identifierar objekt ute-
slutande åt höger; tyska, nederländska och andra närbesläktade västgerman-
ska varieteter identifierar åt vänster. Men observationen i (33a–c) gäller för 
hela det germanska språkområdet.85 

Haider (2013:124–129) diskuterar detta problem, och föreställer sig att de 
varieteter där T3 övergått till VO har haft en högre andel ledföljder som är 
kompatibla med en VO-grammatik. Exempel på sådana ledföljder är satser 
där ett huvudverb föregår ett objekt, men även satser där ett hjälpverb före-
går ett huvudverb, då VAux måste vara ett verbkluster som inte kan finnas i 
VO-språk. Avhandlingens undersökningar visar att detta stämmer för äldre 
svenska – AuxV är mer frekvent än VAux i samtliga undersökningsperioder, 
och VO är mer frekvent än OV i samtliga undersökningsperioder utom Äldre 
fornsvenska I. Samtidigt är observationen i vissa avseenden trivial. När T3 
övergår till VO kommer detta rimligen att föregås av en successiv föränd-
ringsprocess där VO blir mer frekvent än OV. 

Haider (2013:127) nämner dock ett oberoende förhållande som kan ha lett 
till en situation med fler VO-kompatibla yttranden. Moderna germanska VO-
språk tillåter inbäddade V2-satser, alltså semantiskt underordnade satser som 
strukturellt beter sig som huvudsatser (jfr avsnitt 3.2.1.). Detta visas för 
svenska och engelska i (34a–b), utifrån en sats där modern engelska fortfa-
rande kan uppvisa V2-ledföljd. Motsvarande struktur är inte möjlig i modern 
tyska (se (34c)). 

(34) a.    Peter sa att aldrig förr hade han läst en så bra artikel. 
    b.    Peter said that never before had he read such a good article. 
    c. *  Peter sagte dass nie zuvor hätte er so einen guten Artikel gelesen. 
        (efter Haider 2013:127) 

Möjligheten att forma yttranden som i (34a–c) ovan leder mycket riktigt till 
att en grupp bisatser alltid är kompatibla med en VO-grammatik. Detta in-
kluderar satser med finit huvudverb och objekt, och satser med finit hjälp-
verb och infinit huvudverb som saknar objekt mellan Fin och Main. En möj-
lig invändning är emellertid att inbäddad V2 vanligen bara förekommer i 
tydligt avgränsade syntaktiska kontexter. I modern svenska är inbäddad V2 
möjligt med ett fåtal subjunktioner (att, eftersom) och en semantiskt ganska 
snäv grupp av matrisverb, typiskt sägeverb (jfr t.ex. Håkansson 2011:121–

                               
85 Jag påminner här om att även äldre engelska till stor del var ett V2-språk, till skillnad från 
modern engelska (se avsnitt 3.3.1).  
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123; Peterson 2014; Gärtner 2016).86 Det finns i sammanhanget ett liknande 
men betydligt mer allmänt förhållande som Haider förbiser, och detta påstå-
ende är viktigt. I germanska språk som uppvisar eller uppvisade V-till-I-
flyttning har en växling mellan OV och VO övergått till VO; i germanska 
språk som inte har uppvisat V-till-I-flyttning har variation ersatts av OV. 
Påståendet utvecklas i det följande. 

Att det finns en korrelation mellan VO och V-till-I har inte diskuterats 
särskilt flitigt i komparativ germansk syntaxforskning. Kiparsky 1996 är 
emellertid ett undantag. Kiparsky (1996:155) konstaterar att svenska, norska, 
danska, isländska, färöiska och engelska alla har haft eller har V-till-I-
flyttning och idag är renodlade VO-språk. Tyska, nederländska, frisiska och 
andra närbesläktade varieteter har inte haft V-till-I-flyttning, och i dessa 
språk är verbfraser huvudfinala. Det enda germanska språk som inte full-
ständigt passar in i bilden är jiddisch. Jiddisch uppvisar V-till-I (se t.ex. San-
torini 1992; Kiparsky 1996:155; Vikner 2001), men ordningen av verb och 
objekt är variabel och alltså typisk för T3-språk (se Vikner 2001:22–23; 
Haider 2013:103–105). Det är dock påfallande att VO idag är betydligt van-
ligare än OV i jiddisch (se Vikner 2001:22 med referenser). 

Det är inte heller svårt att hitta språk utanför den germanska språkfamil-
jen där OV–VO verkar korrelera med V-till-I-flyttning. Franska är ett VO-
språk, trots att det härstammar från OV-språket latin (eller T3, jfr Haider 
2013:102). Franska uppvisar obligatorisk V-till-I både i huvudsatser och i 
bisatser. Som konstaterades i avsnitt 7.1 framgår flyttningen av att ett adverb 
som föregår VP måste stå efter ett finit verb, vilket visas i (35a) nedan. Ett 
icke-germanskt OV-språk med V-in-situ bör exempelvis vara japanska, där 
verb alltid förekommer i satsens slut. Det går även att hitta icke-germanska 
språk som är parallella till jiddisch, och en uppenbar kandidat är finska. Som 
konstaterades i avsnitt 8.1.1 uppvisar finska en blandning av OV- och VO-
ledföljd, med VO som det vanliga och omarkerade alternativet.87 Finska 
uppvisar även V-till-I, vilket visas med exemplet i (35b) nedan, taget från 
Tvica 2017:189, som påminner om den franska satsen. 

(35) a. Pour  garder   la   santé, je  mange souvent  des  pommes. Fin-Adv 
      För   behålla  DEF  hälsa, jag äter    ofta     INDEF äpplen 
      ’Jag äter ofta äpplen, för att behålla hälsan’  

                               
86 Det är heller inte riktigt att alla västgermanska OV-språk saknar inbäddad V2. Som Haider 
(2010:47) påpekat i ett annat sammanhang är inbäddad V2 fullt möjligt i frisiska; se (i) nedan: 

(i)   Ik   leau [dat hy  kin  him    wol rêde] (från Haider 2010:47) 
   Jag  tror [att  han  kan  honom  väl  rädda] 
87 Det är förstås inte allmänt accepterat att finska på grund av detta skulle vara ett T3-språk – 
begreppet T3 är till stor del specifikt för en satsmodell som utgår från BBC. Jfr dock Holm-
berg 2017c för en analys av finska OV- och VO-strukturer som uttryckligen har gemensamma 
drag med själva grundtanken om T3-språk.  
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    b. Minä  luin   eilen  kirjan.                             Fin-Adv 
      Jag   läste  igår   bok 
      ’Jag läste boken igår’ 

I tabell 44 nedan visar jag hur förekomsten av V-till-I korrelerar med verbs 
identifieringsriktning, utifrån de språk som nämnts i genomgången ovan. Det 
är viktigt att notera att kategorin V-till-I inrymmer språk där flyttningen kan 
påvisas historiskt, och inte bara språk där flyttningen finns idag. 

Tabell 44. Korrelation mellan modernt PDI-värde och V-till-I-flyttning. 

 VO OV T3 

V-till-I Nordiska språk  Jiddisch 
 Engelska  (Finska) 
 (Franska)   
V-in-situ  Västgermanska  
  (Japanska)  
Anm. V-till-I avser språk som har uppvisat flyttningen i historisk tid, inte (enbart) språk som 
uppvisar obligatorisk V-till-I idag. Västgermanska = tyska, nederländska, afrikaans, frisiska. 

I tabellen saknas tre möjliga kombinationer, där vi utgår från moderna ger-
manska varieteter och mitt högst snäva urval av språk från andra familjer. 
Detta är VO-språk med V-in-situ, OV-språk med V-till-I och T3-språk med 
V-in-situ. Det råder dock ingen tvekan om att det är fullt möjligt att påträffa 
VO-språk med V-in-situ. Exempel på sådana varieteter finns det gott om i 
Tvicas (2017) typologiska studie av V-till-I och subjekt-verbkongruens. Tre 
exempel är vietnamesiska, haitisk kreol och niger-kongospråket igbo som 
talas i Nigeria (se vidare Tvica 2017:249). Att en grammatik med VO och 
V-in-situ är fullt möjlig ser vi även i moderna skandinaviska språk, där 
V-till-I-flyttning har försvunnit. 

Jag tror inte heller det finns skäl att tvivla på att T3-språk med V-in-situ 
kan förekomma, även om jag inte känner till något potentiellt modernt ex-
empel. Äldre västgermanska språk är givna kandidater, om de som Haider 
påstår är T3- och inte OV-språk (jfr avsnitt 8.2.4). Även i Sverige bör män-
niskor ha haft en sådan grammatik under en kortare tidsperiod, efter att 
V-till-I försvinner men innan T3 övergår till VO. Den enda av de sex kom-
binationerna där jag tror att det finns principiella skäl att ifrågasätta en ex-
istens är OV-språk med V-till-I-flyttning, och till detta återkommer jag i 
avsnitt 8.3. Den generalisering jag tror vi kan utläsa av detta och som är värd 
att vidare diskutera är följande: i T3-språk med övervägande OV-ledföljd 
och V-till-I tenderar OV över tid att ersättas av VO; antingen på så sätt att 
OV försvinner eller sjunker i frekvens och blir en markerad ledföljd. 
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8.2.6 En funktionell förklaring 
Utifrån Haiders (2013:124–129, 2014) diakrona analys är det inte svårt att 
förstå varför V-till-I-flyttning bidrar till att PDI ändrar värde från underspe-
cificerad till högerspecificerad. Om huvudsatser uppvisar V-till-C och bisat-
ser V-till-I minskar antalet yttranden med evidens för OV-strukturer. Faktum 
är att ingen sats med finit huvudverb kan ge evidens för OV, eftersom verbet 
alltid kommer att stå före ett VP-internt objekt. Evidens för verbkluster finns 
bara i kontexter med infinit hjälpverb. V-till-I kommer alltid att leda till att 
AuxV realiseras i satser med finit hjälpverb och infinit huvudverb. 

Kiparskys (1996) motivering till förklaringen liknar i hög grad Haiders. 
Kiparsky (1996:151–152) utgår för det första från att det har funnits en all-
män preferens i germanska fornspråk att generalisera huvudinitiala struk-
turer, eftersom CP och PP var huvudinitiala fraser och AdjP innehöll kom-
plement både till höger och till vänster om huvudet. I språk med verbflytt-
ning både i över- och i underordnade satser blev evidensen för OV så otydlig 
att den allmänna preferensen implementerades. 

I någon mån är det förstås riktigt att verbflyttning innebär att evidens för 
OV-strukturer försvinner. Jag ifrågasätter inte heller att en människa behöver 
evidens för strukturer när hon under sin uppväxt tillägnar sig en mental 
grammatik. Likväl tror jag att det är onödigt att åberopa syntaktisk ambigui-
tet som en förklaringsmekanism i detta fall, och att det existerar en mer all-
män motivering som ger förklaringen ett klarare stöd än med Haiders (2013) 
och Kiparskys (1996) analyser. Den allmänna idén är att verbflyttning gör 
OV-strukturer svårare att parsa, och tanken utvecklas i det följande.88 

 Parsingpreferenser som grammatisk förklaringsmekanism associeras nog 
framförallt till funktionella teoribildningar. I den mån generativ grammatik 
ger interna förklaringar och funktionella grammatiker externa förklaringar 
till syntaktisk struktur är parsing utan tvekan en funktionell förklaring (jfr 
Newmeyer 1998:95–164 angående externa och interna förklaringar i funk-
tionell och formell grammatik). Parsingpreferenser är även intimt förankrade 
i mänsklig kommunikation. Men att använda parsing som förklaringsmekan-
ism i generativ grammatik är på intet sätt en paradox. Följande citat av 
Newmeyer (1998:105–106) är belysande, och tillhandhåller också ett kort 
klargörande av vad parsing innebär: 

I think that it is fair to say that most generative grammarians believe that the 
mental grammars posited by the linguist are actually used in the course of 
speech production and comprehension. (…) [I]n comprehension (…), there is 
evidence that we construct an on-line grammatical representation of the utter-

                               
88 I detta och kommande avsnitt använder jag företrädesvis anglicismerna parsa och parsing, 
istället för en möjlig svensk motsvarighet som tolka. Anledningen är att ett ord som tolka har 
en betydligt vidare innebörd, och att det för fenomenet parsing egentligen inte existerar en 
vedertagen svenskspråkig benämning. 
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ance we are hearing and use that representation to access the meaning of the 
sentence. In standard terminology, we ‘parse’ the sentence. 

En teori om parsing som är högst relevant för ledföljdsmönster i världens 
språk presenteras i Hawkins 1994. Jag ska inte redogöra för den komplexa 
teorin i detalj, utan på ett så kort och lättfattligt sätt som möjligt visa hur 
teorins grundläggande antaganden kan förklara varför V-till-I-flyttning leder 
till en VO-grammatik, eller till en T3-grammatik där OV används mer säll-
an.89 Något förenklat menar Hawkins (1994:24 ff., 57 ff.) att ju fortare en 
människa kan urskilja de övergripande konstituenterna i en sats eller fras, 
desto enklare är satsen eller frasen att parsa. 

Låt oss för att förstå påståendet betrakta de moderna svenska satserna i 
(36a–b) nedan. Båda tillåts av vår inre grammatik och är i hög grad seman-
tiskt likvärdiga. I (36a) står ett subjekt i formen av infinitivfras först; i (36b) 
återfinns en struktur med expletivt subjekt och infinitivfrasen sist i satsen. 

(36) a. [Att1 parsa denna sats på några sekunder] går8 definitivt9. 
    b. Det1 går2 definitivt3 [att4 parsa denna sats på några sekunder]. 

Om vi utgår från en traditionell satsanalys kommer den övergripande struk-
turen i (36a) att vara genomskinlig först efter adverbet definitivt. Det tar 
alltså en parser nio ord att tolka strukturen. Som synes markerar jag de pri-
mära satsdelarnas huvudord med ett nummer som visar vilken plats i satsen 
det upptar utifrån ett linjärt kriterium. I (36b) tar proceduren betydligt kort-
are tid, då det sista huvudordet förekommer redan på fjärde plats. I och med 
att ordet att introduceras är den övergripande strukturen genomskinlig, och 
parsern kan gå över till infinitivfrasens interna struktur. 

Jag vågar utan förbehåll påstå att människor som talar och förstår svenska 
uppfattar satsen i (36b) som i någon betydelse enklare, och även att den är att 
föredra framför (36a) i spontan kommunikation (jfr Newmeyer 1998:110). 
Vid en första anblick förefaller observationen kanske trivial, men dess kon-
sekvenser är allt annat än triviala. Parsingteorin förklarar en mängd av de 
språktypologiska universalier som utförligt studerats från och med Green-
berg 1963 (se Hawkins 1994:411 ff. för en sammanfattning). Ett sådant ex-
empel rör korrelationen mellan OV och postpositioner och VO och preposi-
tioner i världens språk (jfr t.ex. Dryer 1992). 

I (37a–d) visas fyra möjliga kombinationer av ett huvudverb och ett PP-
komplement. (37a) uppvisar ledföljden V-PP och har huvudinitial PP, (37b) 
PP-V och huvudfinal PP, (37c) PP-V och huvudinitial PP och (37d) V-PP 
och huvudfinal PP. I (37a–b) blir den övergripande strukturen genomskinlig 
med hjälp av två ord bredvid varandra. I de två andra kombinationerna krävs 
                               
89 Se även Newmeyer 1998:108–114, 128 f. som sammanfattar Hawkins parsingteori och 
diskuterar dess relation till generativ grammatik, och Song 2012:234 ff. för mer kritisk dis-
kussion. 
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samtliga tre ord. Skillnaden mellan två och tre ord kan tyckas minimal, men 
lägg märke till att parsingkomplexiteten ökar för varje ord som läggs till i 
prepositionsfrasens NP i (37c–d) men förblir densamma i (37a–b). Parsing-
preferenser förklarar på så sätt varför (37a–b) manifesteras i en rad av värl-
dens språk, medan (37c–d) är mycket ovanliga. 

(37) a. titta1 på2 klockan                                V-[Prep-NP] 
    b. klockan på1 titta2                                [NP-Post]-V  
    c. på1 klockan titta3                                [Prep-NP]-V 
    d. titta1 klockan på3                               V-[Post-NP] 

Låt oss nu klargöra vad parsingteorin säger om ett T3-språk med verbflytt-
ning från V° till en funktionell fras högre upp i satsen. I (38a–b) nedan visas 
två fornsvenska bisatser med ett finit hjälpverb på andra plats, och båda är 
alltså kompatibla med verbflyttning. (38a) har ett objekt före huvudverbet, 
men i (38b) står objektet efter V. Vi antar nu att parsern har två uppgifter; (i) 
att identifiera att satsen innehåller en AuxP och en VP, och (ii) att VP består 
av ett (mono)transitivt huvudverb och ett objekt. Som visas under exemplen 
gör VO-ledföljd satsen något enklare att parsa. VP-strukturen är visserligen 
likvärdig, men [AuxP [VP]]-strukturen är genomskinlig efter två ord vid 
VO- och tre ord vid OV-ledföljd. 

(38) a. huru man skulde væruldena forsma (LegBu  151)    Fin-Obj-Main 
      [AuxP Aux [VP Obj V]] – tre ord  
      [VP Obj V] – två ord 

    b. at guþ vilde størkia þøm (LegBu 177)            Fin-Main-Obj 
      [AuxP Aux [VP V Obj]] – två ord 
      [VP V Obj ] – två ord 

Återigen kan skillnaden tyckas minimal, men som visas i (39a–b) blir den 
större om objektet består av två ord. I detta fall är VP:s interna struktur även 
svårare att parsa vid OV-ledföljd. Detta beror dock inte på V-till-I utan på att 
DP är huvudinitial. Det är alltså objektets första ord som låter parsern identi-
fiera en dotternod till VP (jfr Hawkins 1994:57 ff., 393 ff.). 

(39) a. hurw kesarinnan wil idher son fordarffwa (SVM 149)  
      [AuxP Aux [VP Obj V] – fyra ord                   Fin-Obj-Main 
      [VP Obj V] – tre ord 

    b. thz romara haffdho wunnith hans land (SVM 143)  Fin-Main-Obj 
      [AuxP Aux [VP V Obj]] – två ord 
      [VP V Obj] – två ord 
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Den parsingteori Hawkins (1994) föreslår har inte nödvändigtvis potential att 
ge en uttömmande förklaring av UG, och inte heller en uttömmande förkla-
ring av varför ett I-språk har en viss form (jfr Haider 2013:35f; Sheehan 
2017a). Av ovanstående resonemang följer exempelvis att västgermanska 
OV-språk innehåller flera syntaktiska egenskaper som förefaller dysfunk-
tionella i ljuset av teorin. Jag tänker här framförallt på att VP är huvudfinal 
men att PP och DP/NP är huvudinitiala fraser, men vi kan även åberopa V2-
egenskapen – vad som sagts om OV–VO och V-till-I kan överföras på OV–
VO och V-till-C. Det är visserligen så att dessa egenskaper typologiskt sett 
är mycket ovanliga (se Sheehan 2017a:86–91) men det är uppenbarligen en 
grammatik som det går utmärkt att leva med. 

Däremot har parsingpreferenser en stor potential att förklara syntaktisk 
variation i språkbruk. I ett diakront perspektiv finns också potential att för-
klara varför språkbruket ändrar karaktär, och varför detta leder till att en 
struktur kommer ur bruk och inte tillägnas av en ny generation modersmåls-
talare. Det är i detta sammanhang de germanska språkens divergens i VP-
struktur ska förstås. I T3-språk har V-till-I-flyttning inneburit att VO-
strukturer alltid varit enklare att parsa, och OV-strukturer har följaktligen 
sjunkit i frekvens. I de flesta språk har detta till sist inneburit att syntaxen 
förändras. Givet detta framstår förlusten av en T3-grammatik i äldre svenska 
inte som en konstig eller förvånande förändring, utan som förutsägbar över 
ett längre tidsspann. 

8.2.7 Förklaringen och två möjliga invändningar 
Varje försök till vetenskaplig förklaring leder på något sätt till ytterligare 
frågor. Frågorna kan handla om förklaringens räckvidd, om den kan applice-
ras på ytterligare fenomen eller om olika problem, empiriska eller konceptu-
ella, som uppstår med den. I detta avsnitt ska jag ta upp två frågor som 
sinsemellan är ganska olika, men som båda skulle kunna anföras som in-
vändningar mot förklaringen i föregående avsnitt. 

Den första frågan är mycket allmän och handlar om förhållandet mellan 
språklig produktion och parsing. I föregående avsnitt utgick jag från att par-
singpreferenser påverkar vilka strukturer som realiseras, men parsingprefe-
renser handlar om vilka yttranden som är effektiva för förståelsen, och inte 
om vilka som är effektiva att producera. Hawkins (1994:425–427) diskuterar 
detta problem, men menar att det av flera anledningar är försumbart. För det 
första tjänar även en talare på att en lyssnare fort kan parsa yttrandet, ef-
tersom kommunikationen därigenom blir mer effektiv. För det andra måste 
även en talare på något sätt parsa den syntaktiska strukturen i sitt eget ytt-
rande, och vad som är svårare att förstå är alltså i stort sett vad som är svå-
rare att producera. Teorin, sammanfattar Hawkins (1994:427), tillhan-
dahåller ”a comprehension-oriented principle of production, with numerous 
but not completely systematic correspondence between ease of comprehen-
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sion and ease of production”. Sammantaget tror jag inte att invändningen är 
förödande för den grundläggande tanken med förklaringen, även om det i 
hög grad är meningsfullt att utreda förhållandet mellan parsing och språklig 
produktion. 

Den andra frågan rör det diakrona händelseförloppet i äldre svenska, där 
jag hävdat att förekomsten av V-till-I-flyttning innebär att en T3-grammatik 
med möjlighet till OV-ledföljd försvinner. Med detta påstående kommer 
faktiskt vad som kan uppfattas som ett allvarligt problem för förklaringens 
giltighet, nämligen att förlusten av V-till-I av allt att döma äger rum före 
OV-ledföljdens slutgiltiga försvinnande. Jag kommer i avsnitt 8.3 och 8.4 att 
närmare diskutera i vilken mån dessa förändringar kan tidfästas mer precist, 
men som bekant inträffar övergången från Fin-Neg till Neg-Fin mellan 
1400- och 1600-talet, medan OV-ledföljd försvinner från äldre svenska tex-
ter under 1700-talet (se t.ex. avsnitt 6.5). Sannolikt finns det således en pe-
riod i svenskans historia med OV-ledföljd men utan V-till-I. 

Problemet blir närmast oöverkomligt om man utgår från att förlusten av 
OV är en grammatiskt nödvändig konsekvens av V-till-I-flyttning. Det har 
emellertid inte varit min avsikt att hävda detta. Förklaringen utgår från att 
V-till-I-flyttning påverkar språkbruket. Av fornsvensk satsstruktur, med 
avsaknad av konsekvent huvudsats-bisatsasymmetri, följer att Fin-Main-Obj 
är den mest effektiva ledföljden att parsa (och producera, jfr ovan). Över tid 
leder det till att OV sjunker i frekvens. Den mest drastiska frekvensförskjut-
ningen i svenskans OV-historia inträffar också i äldre fornsvenska (se t.ex. 
avsnitt 6.5), när det finita verbet i mycket hög utsträckning står på första 
eller andra plats både i huvudsatser och i bisatser. 

Det är även viktigt att påpeka att det system som uppstår när V-till-I-
flyttning förloras inte är ett system där OV blir enklare att parsa än VO. I 
huvudsatser är Fin-Obj-Main fortfarande den enda möjliga OV-typen om 
infinit hjälpverb saknas. Det är egentligen bara OV-typen Obj-Main-Fin 
som kan uppnå samma grad av effektivitet som Fin-Main-Obj, men även 
Obj-Main-Fin blir onödigt komplex om objektet innehåller mer än ett ord 
och är huvudinitialt. 

Sammantaget är invändningen inte förödande för den grundläggande tan-
ken bakom förklaringen. Däremot tydliggör den att förklaringen kan nyanse-
ras. Det är inte så att förekomst av V-till-I-flyttning omedelbart leder till 
förlust av en T3-grammatik, och det kan inte vara så att V-till-I är den enda 
syntaktiska egenskap som gynnar en successiv övergång till VO. Jag finner 
dock inte skäl att tvivla på att den initiala observationen är central för att 
förstå skillnader i syntaktisk struktur mellan moderna germanska språk: mo-
derna VO-språk har haft V-till-I-flyttning, och moderna OV-språk har haft 
V-in-situ. 
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8.2.8 Sammanfattning och vidare frågor 
I detta avsnitt har jag analyserat äldre svensk syntax utifrån hypotesen att det 
var ett T3-språk, där V° kunde identifiera komplement både till höger och till 
vänster om sig själv. Jag har konstaterat att äldre svenskt språkbruk innehåll-
er ledföljder som inte kan genereras om V°:s identifieringsriktning är speci-
ficerad, men hypotesen har också gett upphov till nya frågor. Bland annat 
framstår det som oklart varför de typiska T3-ledföljderna OVO och 
V-Aux-O tycks försvinna omkring 100 år före den slutgiltiga förlusten av 
OV-strukturer. I slutet av avsnittet har jag presenterat en övergripande för-
klaring till varför OV-strukturer har försvunnit i vissa men inte i andra ger-
manska språk. Efter Kiparsky (1996) har jag relaterat försvinnandet av OV 
till historisk (och eventuellt nutida) förekomst av V-till-I, och utifrån 
Hawkins 1994 argumenterat för att utvecklingen är en reflex av hur männi-
skor på ett effektivt sätt parsar språkliga yttranden. 

I och med detta avsnitt har jag till stor del uppfyllt avhandlingens över-
gripande syfte: att förklara varför strukturer med komplement före huvud 
försvinner från en äldre svensk grammatik. Trots detta kvarstår vissa frågor 
kring den diakrona utvecklingen. I följande avsnitt återkommer jag till 
V-till-I-flyttningens försvinnande i äldre svenska och the Rich Agreement 
Hypothesis. Därefter aktualiserar jag två hittills olösta frågor i svenskans 
OV-historia: hur Delsings (1999) distinktion mellan olika DP-typer bör inte-
greras i utvecklingen, och vilken eller vilka grammatiker som finns hos för-
fattare från 1600- och 1700-talet efter T3-ledföljdernas försvinnande. Direkt 
relaterad till båda frågorna är också vår teoretiska förståelse av den språkliga 
förändringsprocessen, givet de begrepp om språklig variation och förändring 
som identifierades i avsnitt 2.2. 

8.3 RAH – ett återbesök 
I kapitel 7 förde jag en längre diskussion om äldre svensk bisatsledföljd i 
ljuset av the Rich Agreement Hypothesis. En av slutsatserna blev att V-till-I-
flyttning i svenskans historia verkar korrelera med subjekt-verbkongruens. 
Trots detta argumenterade jag mot ett generellt V-till-I-obligatorium före det 
att kongruensen försvagas, och menade att förhållandet mellan RAH och 
OV–VO var i behov av att utredas ytterligare. Frågan om RAH och OV–VO 
är en utgångspunkt för avsnitt 8.3, och det är upplagt på följande sätt. 

I avsnitt 8.3.1 argumenterar jag för att RAH ska relativiseras utifrån V°:s 
identifieringsriktning och söker visa att the Principle of Directional Identifi-
cation till viss del predicerar att OV- och VO-språk ska uppföra sig olika 
med avseende på verbflyttning till I°. Hur T3-språk förhåller sig till RAH 
diskuteras närmare i avsnitt 8.3.2, och i avsnitt 8.3.3 sätter jag in fornsvensk 
bisatsledföljd i bilden. I avsnitt 8.3.4 argumenterar jag för att förlusten av 
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subjekt-verbkongruens mycket väl kan vara förklaringen till att X-Fin-
bisatser ökar i frekvens efter år 1450, i samma anda som Platzack (1988) och 
Falk (1993). Till sist sammanfattas slutsatserna i avsnitt 8.3.5. 

8.3.1 RAH i ljuset av the Principle of Directional Identification. 
Som jag utvecklade i avsnitt 8.1.5 menar Haider (2010, 2013) att objekt 
identifieras genom att befinna sig inom V°:s kanoniska direktionalitet. I en 
OV-grammatik kan objekt i allmänhet identifieras om huvudverbet kvarstår i 
sin basposition, eftersom identifieringsriktningen är åt vänster. I en VO-
grammatik kan ett och endast ett objekt identifieras om huvudverbet kvarstår 
i sin basposition, och därför måste ett VP-skal bildas. En VP med två objekt 
i ett OV- respektive VO-språk visas i (40a–b), som är en upprepning av 
strukturerna i (17a–b) ovan. 

(40) a. [VP Obj [Obj ←V°]]  
    b. [VP Vi→ [VP Obj [ti→ Obj]]] 

Strukturerna i (40a–b) är tillräckliga för att förstå skillnaden i VP-struktur 
för de syntaktiska kategorierna verb och objekt. Däremot innehåller struk-
turerna inget subjekt, och i avsnitt 8.1.5 förklarade jag inte heller hur en DP 
identifieras som subjekt i en sats. I ett (S)OV-språk finns inga identifierings-
problem överhuvudtaget. Subjekt kommer precis som objekten in i struk-
turen till vänster om huvudverbet och befinner sig inom V°:s kanoniska di-
rektionalitet. Subjekt kan dock inte identifieras på samma sätt i ett (S)VO-
språk, eftersom det inte realiseras inom V°:s kanoniska direktionalitet. 

Haider (2010:67–85) argumenterar utförligt för att identifieringen av sub-
jekt i germanska VO- och OV-språk är väsensskilda. I VO-språk som 
svenska och engelska kan subjektet inte identifieras av huvudverbet, utan 
argument får subjektsstatus genom att lämna VP och flytta till [Spec, IP]. I 
OV-språk som tyska och nederländska finns inget sådant behov, och IP (eller 
TP, ArgP etc.) är här en fras som inte ens projiceras. Påståendet att IP inte 
finns i OV-språk kan förefalla märkligt; det är inte ett standardantagande 
inom generativ grammatik. Nedan ämnar jag dock visa att antagandet både 
har empiriska och konceptuella motiv. 

I (41a–b) nedan visas först vad tanken har för konsekvenser för satsstruk-
turen i OV- och VO-språk nedanför CP, utifrån en VP med ett subjekt och 
två objekt. I (41a) identifieras objekten av V° (delvis med hjälp av ett VP-
skal), medan subjektet identifieras genom flyttning till [Spec, IP]. Detta mot-
svarar modern skandinavisk språkstruktur. I (41b) identifieras både subjekt 
och objekt av V°, och alla argument kvarstår i VP utan att IP projiceras. 
Detta motsvarar situationen i västgermanska OV-språk.        
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(41)  a. [IP Subjj [VP tj Vi→ [Obj [ti→ Obj]]]]  
    b. [VP Subj [Obj [Obj ←V°]]] 

Haider (2010:68–84) nämner flera empiriska omständigheter som talar för 
att kategorin subjekt strukturellt inte fungerar på samma sätt i germanska 
OV- och VO-språk. En sådan omständighet är att [Spec, IP] inte kan lämnas 
helt tom om positionen finns i strukturen, trots att en sats saknar semantiska 
argument. I OV-språk finns däremot inget strukturellt behov av att lexikali-
sera en subjektsposition, eftersom en subjektsposition inte existerar på 
samma sätt.90 En konsekvens av detta är att svenska måste ha ett expletivt 
subjekt det i [Spec, IP], om satsen exempelvis innehåller ett passivt intransi-
tivt verb (se (42a)). Västgermanska OV-språk uppför sig inte likadant; i 
tyska är motsvarande expletiver ogrammatiska (42b) och i nederländska är 
de optionella (42c) (se vidare Haider 2010:73 ff.; jfr även Falk 1993). 

(42) a. Applåderades *(det)? 
    b. Wurde  (*es)   applaudiert? 
      Blev     det    applåderat? 
    c.  Ik  denk  dat (er)  gedanst  werd. 
      Jag tror   att  (det) dansat   blev 
       (tyskt och nederländskt exempel från Haider 2010:72–73) 

Om Haiders (2010) generalisering stämmer uppstår ett potentiellt samband 
mellan PDI-värde och V-till-I-flyttning. Att ett språk som tyska inte uppvisar 
några kännetecken på flyttning av finit verb i bisatser följer av att V° uteslu-
tande identifierar argument åt vänster. IP projiceras inte i språket, och verbet 
kan alltså inte flytta dit. RAH är med detta synsätt inte relevant för OV-
språk, utan måste relativiseras. Ett förslag på hur detta skulle kunna göras 
presenterar jag i (43) nedan, där jag utökar Koeneman & Zeijlstras (2014) 
krav på rik subjekt-verbkongruens med ett krav på att V° identifierar argu-
ment åt höger. 

(43) The Rich Agreement Hypothesis [min utvidgade version] 
 A language must exhibit V-to-I movement iff [(i)] the regular para-

digm manifests featural distinctions that are at least as rich as those 
featural distinctions manifested in the smallest pronoun inventories 

                               
90 Tanken om att en subjektsposition måste lexikaliseras i VO- men inte i OV-språk ska hållas 
isär från tanken om pro-drop, subjektsutelämning av alla typer av argument. pro-drop är 
enligt Haider (2010:72 f.) i själva verket ett sätt att lexikalisera [Spec, IP], i motsats till av-
saknaden av en obligatorisk subjektsposition. Det faktum att isländska i viss utsträckning kan 
utelämna icke-referentiella argument beror då på att det är ett partiellt pro-drop-språk och inte 
att språket skulle sakna en IP i dessa fall (se vidare Haider 2010:68–84; jfr även Falk 1993; 
Håkansson 2008; Kinn 2016 om utelämning av referentiella och icke-referentiella subjekt i 
äldre nordiska språk). 
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universally possible [and (ii)  the canonical directionality of V° is spe-
cified as rightward. If the canonical directionality of V° is specified as 
leftward, IP as a functional projection cannot exist]. 

Med formuleringen i (43) kommer åtminstone två följdfrågor. För det första 
gör relativiseringen det oklart hur subjekt-verbkongruens uppstår i OV-
språk. Om IP inte projiceras är det förstås inte konstigt att verbet inte flyttar 
dit, men ett finit verb måste likväl kunna erhålla kongruensmorfem (jfr Ko-
eneman & Zeijlstra 2014:25–30). Ett svar på frågan skulle även behöva tyd-
liggöra varför en sådan strategi inte är möjlig i VO-språk. Jag förnekar inte 
att detta är ett konceptuellt problem, men det är inget tillräckligt argument 
för att överge formuleringen. Formuleringen är primärt empiriskt motiverad, 
eftersom det mig veterligen inte har påvisats någon som helst evidens för att 
OV-språk kan uppvisa V-till-I-flyttning. 

Den andra följdfrågan är vilka prediktioner min utvidgade version av 
RAH gör för språk där V° har underspecificerad identifieringsriktning, alltså 
T3-språk. Jag har medvetet bortsett från möjligheten till underspecificerad 
identifieringsriktning i formuleringen, eftersom V-till-I-flyttning i T3-språk 
behöver diskuteras mer utförligt. Om RAH och T3-språk handlar istället 
följande avsnitt. 

8.3.2 Den utvidgade hypotesens konsekvenser för T3-språk 
I SVO- och SOV-språk finns bara ett möjligt sätt att identifiera ett argument 
som subjekt, givet min beskrivning i föregående avsnitt. I SVO-språk måste 
subjektet flytta till [Spec, IP], och i SOV-språk identifieras subjektet VP-
internt. I T3-språk skulle identifieringssätten rimligen kunna existera para-
llellt, vilket ger upphov till fler T3-unika strukturer (jfr Haider 2013:119–
120). I (44a) nedan visas en sådan struktur; verbet identifierar objektet till 
höger men subjektet till vänster. Eftersom identifieringsriktningen är under-
specificerad måste en IP inte projiceras. I (44b) visas ytterligare en tänkbar 
struktur; verbet identifierar ett objekt till vänster precis som i ett OV-språk, 
men subjekt och finit verb flyttar likväl till [Spec, IP] respektive I°, då IP är 
möjlig att projicera utifrån språkets T3-grammatik. 

(44) a. [VP Subj [← Vi→ Obj]] 
    b. [IP Subji Vj [VP ti [Obj ← tj]]] 

Det är möjligt att strukturen i (44b) teoretiskt kan ifrågasättas, eller åt-
minstone förefaller underlig; varför projiceras IP om subjektet ändå kan 
identifieras VP-internt? Det står dock klart att den kan motiveras empiriskt. I 
(45a–b) visar jag två äldre fornsvenska bisatser som uppvisar OV-ledföljd, 
men där det finns ett otvetydigt tecken på att det finita verbet lämnat sin 
basposition: satserna uppvisar ledföljden Fin-Neg. Den diakrona utveckling-
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en av OV-typer i svenskans historia ger också stöd åt att strukturen i (44b) 
ovan är möjlig: Fin-Obj-Main och inte Obj-Main-Fin eller Obj-Fin-Main 
är den dominerande typen under fornsvensk tid (se avsnitt 6.1.5). Det är i 
fornsvenska uppenbart att V-till-I kan äga rum i satser med OV-ledföljd. 

(45) a. Siþan diana gitar eigh þæt giort (LegBu 154)             Fin-Neg 
    b. at han skal eigh ræt lægh a landi varu brytæ (ÄVgL RB 1)   Fin-Neg 

Givet diskussionen i detta och föregående avsnitt kan vi nu formulera ett 
allmänt ställningstagande i frågan om RAH:s implikationer för T3-språk: 
T3-språk med subjekt-verbkongruens kan potentiellt uppvisa V-till-I-flytt-
ning, eftersom IP kan projiceras. Men det är inte nödvändigtvis obligatoriskt, 
då IP inte är nödvändig för att identifiera ett subjekt. T3-språk skulle alltså 
kunna variera på denna punkt, både mellan varieteter och inom en enskild 
varietet. 

Jag tror även det går att påvisa att T3-språk med rik kongruens inte uppför 
sig likadant beträffande V-till-I-flyttning. Modern jiddisch är ett exempel på 
ett T3-språk där V-till-I möjligen är obligatoriskt. I (46a–f) visas sex bisatser 
med möjliga kombinationer av kategorierna Aux, V och O; exemplen och 
grammatikalitetsbedömningarna är de som redovisas i Vikner 2001:66. Som 
synes är det bara de två ledföljderna där det finita verbet står på andra plats i 
bisatsen som är helt acceptabla, alltså Fin-Main-Obj och Fin-Obj-Main. 

(46) a.     az Jonas vil koyfn a hoyz                    Fin-Main-Obj 
         ’att Jonas vill köpa ett hus’ 
    b.     az Jonas vil a hoyz koyfn                    Fin-Obj-Main 
     c. ??  az Jonas a hoyz koyfn vil                    Obj-Main-Fin 
    d. ??  az Jonas a hoyz vil koyfn                    Obj-Fin-Main 
    e. ??  az Jonas koyfn vil a hoyz                    Main-Fin-Obj 
    f.   *  az Jonas koyfn a hoyz vil                    Main-Obj-Fin 

Däremot uppför sig äldre jiddisch annorlunda på denna punkt. Santorini 
(1992:617) visar att ledföljderna Obj-Main-Fin och Obj-Fin-Main i hög 
utsträckning påträffas före 1700-talet, vilket betyder att Fin kvarstår i en 
huvudfinal VP. Således måste jiddisch tolkas som ett T3-språk där V-till-I-
flyttning blivit vanligare och möjligen obligatoriskt över tid. En intressant 
följdfråga är om äldre jiddisch tillåter V-in-situ om V° identifierar objekt åt 
höger. Jag ska inte uppehålla mig länge vid detta, men jag noterar att en bi-
sats som i (47) redovisas i Santorini 1992. En negation föregår här det finita 
verbet medan objekt står efter. Ledföljden är förväntad om äldre jiddisch 
tillåter V-in-situ oavsett identifieringsriktning. Detta sägs förstås med förbe-
hållet att just denna bisats skulle kunna ges en annan analys än V-in-situ och 
vanlig högeridentifiering; möjligen kunde negationen stå ovanför IP (jfr 
avsnitt 7.4.3) och/eller objektet i extraposition (jfr avsnitt 8.2.4). 
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(47) ven  er    nit   veys      ein guty veid                   Neg-Fin 
    om  han  inte  känner-till  en  bra   betesmark 
    (efter Santorini 1992:607) 

Vidare gäller för modern jiddisch att en ledföljd som Obj-Main-Fin inte 
bedöms som helt oacceptabel, till skillnad från ledföljden Main-Obj-Fin 
som bryter mot BBC/FOFC (se (43c–f) ovan). Möjligen kunde detta leda till 
ett ifrågasättande av att V-till-I är obligatoriskt i modern jiddisch. Oavsett 
hur empirin från modern jiddisch ska tolkas verkar det gå att hitta T3-språk 
med obligatorisk V-till-I-flyttning. Fornisländska är sannolikt ett sådant 
språk, där finita verb närmast undantagslöst återfinns som första eller andra 
satsled (jfr Rögnvaldsson 1996). Min slutsats blir således att det både går att 
påträffa T3-språk med rik subjekt-verbkongruens där V-till-I är optionellt 
och där V-till-I är obligatoriskt. 

Möjligen kunde det också finnas T3-språk med rik subjekt-verbkongruens 
som saknar V-till-I-flyttning (och en IP överhuvudtaget). Givet Haiders 
(2013:97–135, 2014) beskrivning vore äldre tyska ett sådant språk. Mot bak-
grund av diskussionen i avsnitt 8.2.4 är det dock tydligt att äldre tyskas sta-
tus som T3-språk inte är självklar, om vi räknar med möjligheten att det kan 
finnas OV-språk som tillåter extraposition av relativt korta nominalfraser. 
Således avstår jag från ett bestämt påstående om huruvida en sådan gramma-
tik är universellt möjlig eller inte.91 

8.3.3 Äldre svensk grammatik före kongruensens försvagning 
Av föregående avsnitt följer att fornsvensk bisatsledföljd före kongruensens 
försvagning inte utgör ett problem för min utvidgade version av RAH. Äldre 
svenska uppvisar typiska drag för en T3-grammatik, och V-till-I ska alltså 
kunna vara optionellt så länge språket uppvisar rik kongruens. På så sätt har 
även frågan om OV- och bisatsledföljdens samband i svenskans historia fått 
ett principiellt svar. Den utvidgade versionen av RAH är kompatibel med att 
V-till-I döljer att ett objekt ofta står ovanför ett hjälpverbs basposition, utan 
att den kräver att V-till-I är obligatoriskt. Att Fin-Obj-Main är en vanligare 
OV-typ än Aux-Obj-Main under fornsvensk tid är således väntat. 

Däremot framstår inte de exakta villkoren för V-till-I och V-in-situ under 
fornsvensk tid i helt tydlig dager. Delvis hänger detta ihop med det allmänna 
metodiska problemet om avsaknaden av negativ evidens (jfr avsnitt 4.1.1), 
men att generalisera över data om fornsvensk bisatsledföljd är onekligen en 
utmanande uppgift. Jag kommer inte att formulera ett explicit förslag om när 

                               
91 Om det är så att det finns T3-språk med rik kongruens men utan V-till-I-flyttning har RAH 
egentligen blivit irrelevant för T3-språk. Det vore nonsens att säga att RAH predicerar att T3-
språk med rik kongruens ska ha obligatorisk, optionell eller icke-existerande V-till-I-flyttning. 
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V-in-situ är och inte är möjligt i äldre svenska före år 1450, men det är ändå 
på sin plats med några kommentarer kring detta. 

Som jag påpekade i avsnitt 7.4.5 är det otvetydigt att X-Fin-bisatser på 
något sätt är relaterade till subjektstyp i fornsvenska. Detta tror jag gäller 
mer generellt, men samtidigt verkar det hänga ihop med vilka led som före-
går det finita verbet. Ledföljden Neg-Fin är oerhört svår att belägga i bisatser 
med icke-pronominellt subjekt; i en korpus på över 600 000 ord har jag en-
bart påträffat två entydiga belägg. Typ av subjekt verkar också vara en rele-
vant faktor för X-Fin-bisatser som inte är negerade, men det framstår i högre 
grad som en fråga om frekvens. I avsnitt 6.3.7 konstaterade jag exempelvis 
att variationsanalysen av Main-Fin och Fin-Main inte innehöll ett enda be-
lägg på Main-Fin i äldre fornsvenska med icke-pronominellt subjekt. Däre-
mot visade sig detta vara fullt möjligt att belägga när en större textmängd 
inkluderades (se avsnitt 7.3). 

Utifrån denna generalisering går det att fråga sig om V-till-I på något sätt 
är relaterat till subjektstyp i äldre svenska, vilket tidigare föreslagits av Falk 
(1993). Tanken förefaller inte orimlig, om vi föreställer oss att IP är en fras 
som projiceras för att identifiera ett subjekt, och att ett subjekt i [Spec, IP] 
etablerar en relation med I° och framkallar flyttningen. En viktig observation 
är även att bisatser där Neg-Fin förekommer till stor del sammanfaller med 
bisatser där ett subjekt inte måste realiseras fonetiskt. Som Håkansson 
(2008) utförligt har visat tillåter fornsvenska, i motsats till modern svenska, 
utelämning av referentiella subjekt.92 Dessutom relaterar Håkansson 
(2008:167–188) på oberoende grunder utelämning till att subjekt inte måste 
stå i [Spec, IP] utan får kvarstå i VP. Jag påminner här om att Neg-Fin även 
kan beläggas i satser som saknar synligt subjekt, och inte bara i satser med 
pronominella subjekt (se avsnitt 7.3). Man kunde tentativt formulera det som 
att V-till-I är optionellt i satser där subjektet inte måste realiseras. 

Det finns dock empiriska svårigheter med att etablera en direkt koppling 
mellan utelämning av subjekt och V-in-situ. För det första verkar möjlighet-
en till utelämning av referentiella subjekt begränsas före förlusten av rik 
kongruens; Håkansson (2008:119 ff.) menar att utelämning försvinner mell-
an äldre och yngre fornsvenska. Yngre fornsvenska I är alltså en period där 
referentiella subjekt sannolikt inte kan utelämnas, men där Neg-Fin ändå 
verkar vara relaterat till subjektstyp. 

För det andra observerar Håkansson (2008:117) att utelämning framförallt 
förekommer med subjekt i tredje person, och inte i första eller andra person 
(jfr även Kinn 2016). Vid en direkt koppling mellan V-till-I och subjektstyp 
vore det möjligen förväntat att Neg-Fin bara förekommer med ett pronomi-
                               
92 Även icke-referentiella subjekt är fullt möjliga att utelämna i äldre svenska; i själva verket 
argumenterar Falk (1993:319 f.) för att ett expletivt det inte finns före år 1600. Jag noterar att 
detta är i linje med Haiders analys av subjektsidentifiering i germanska språk (se avsnitt 
8.3.1), även om kopplingen mellan subjektsutelämning och OV–VO i svenskans historia 
förstås kunde preciseras ytterligare. 
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nellt subjekt i tredje person (jfr Håkansson 2011:118). Visserligen har alla 
mina exempel på Neg-Fin med pronominellt subjekt i Äldre fornsvenska I 
ett subjekt i tredje person. Så även i den äldsta texten från Äldre fornsvenska 
II, Fornsvenska legendariet. Samtidigt är mitt intryck att subjekt i tredje 
person rent generellt är betydligt vanligare än i övriga personer i mitt materi-
al (se även Håkansson 2008:103), och observationens relevans är således 
något oklar. I de två sista äldre fornsvenska texterna, Pentateukparafrasen 
och Konungastyrelsen, påträffas även två belägg vardera på Neg-Fin och 
subjekt i andra person; se (48a–d).           

(48) a. at thu aldrigh skada mik ællir mina afkømd (MB1B 152)  
    b. huilkens twngha thu ey vndirstandir (MB1B 332) 
    c. thz tu ey hauer forhuxat (KS 21) 
    d. at tu ey suå rädhes wärulzmanna vpsyn (KS 69) 

En sista fråga måste också ställas om V-till-I ska relateras till subjektstyp: 
varför är det mycket svårare att hitta X-Fin-bisatser med icke-pronominellt 
subjekt om satsen är negerad? Som visades i avsnitt 7.3 råder ingen tvekan 
om att X-Fin-bisatser kan ha ett icke-pronominellt subjekt om satsen saknar 
negation. Rent empiriskt förefaller det inte orimligt att diskutera om själva 
förekomsten av negation gynnar V-till-I-flyttning (jfr avsnitt 7.4.5). 

Det finns faktiskt ett med svenska närbesläktat språk där en negation har 
konsekvenser för placeringen av finita verb och adverb, nämligen engelska. I 
avsnitt 7.1 angav jag att engelska inte uppvisar V-till-I-flyttning, i enlighet 
med RAH. Detta illustrerades med satsen i (49a) nedan där adverbet often 
föregår ett finit verb. Det var ingen slump att jag inte använde en negation; 
negationen not kan inte föregå ett finit verb, utan negerade satser har obliga-
torisk insättning av ett semantiskt tomt hjälpverb do (jfr (49b–c)) (se även 
Vikner 2001:199–223 för diskussion om detta i relation till RAH). 

(49) a.    John often kisses Mary                           Adv-Fin 
    b. *  John not kisses Mary                             Neg-Fin 
    c.   John does not  kiss Mary                           Fin-Neg 

Det är förstås inte så att placeringen av finita verb i förhållande till neger-
ande och icke-negerande adverb är parallell i modern engelska och i äldre 
svenska. Däremot kunde förhållandena i engelska antyda att själva tanken 
om att relatera ett finit verbs placering till förekomst av negation möjligen 
förtjänar att undersökas närmare. Detta är dock något jag måste lämna åt 
framtida forskning. 

Sammantaget tror jag att det är rimligt att postulera en koppling mellan 
subjektstyp och verbflyttning för äldre svenska. Däremot framgår det av min 
diskussion att flera följdfrågor uppstår med antagandet, frågor som i dagslä-
get inte har något självklart svar. En annan väg att gå vore möjligen att rela-
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tera V-till-I-flyttning till V°:s identifieringsriktning, på så sätt att verbet kan 
kvarstå om det identifierar argument åt vänster (OV) men måste flytta om 
det identifierar argument åt höger (VO). Rent teoretiskt förefaller inte ett 
sådant system som en omöjlighet, om IP i SVO-språk projiceras för att iden-
tifiera ett subjekt. Belägg på Adv-Fin och Neg-Fin med postverbalt komple-
ment behöver i så fall förstås som exempel på IP-adjungering (eller, mindre 
sannolikt, som exempel på pronominell SF; jfr avsnitt 7.4). 

En sådan analys leder emellertid till precis samma problem som jag an-
förde för hypotesen om I°-finala strukturer (se avsnitt 7.4.2). Om ett verb 
kan kvarstå i V° i OV- men inte i VO-strukturer väntar vi oss att Neg-Fin 
ska förekomma tydligt i satser med icke-pronominellt subjekt, så länge ar-
gument identifieras till vänster om verbet. Men detta stämmer helt enkelt 
inte. Av allt att döma är Neg-Fin relaterat till subjektstyp, men inte till om 
verbkomplement står till höger eller till vänster om ett verb.  

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt konstaterat att fornsvensk bi-
satsledföljd inte är ett problem för den utvidgade versionen av RAH. Däre-
mot måste jag lämna frågan öppen om mer precisa villkor kan formuleras 
med avseende på V-till-I-flyttning i äldre svenska före år 1450. Min uppfatt-
ning är att svaret på något sätt ska sökas i att satser med icke-pronominellt 
subjekt har andra egenskaper än satser som saknar ett sådant subjekt.  

8.3.4 Äldre svensk grammatik efter kongruensens försvagning 
Koeneman & Zeijlstra (2014) förespråkar en kompromisslös uppfattning av 
sambandet mellan V-till-I-flyttning och subjekt-verbkongruens. Språk med 
rik kongruens måste uppvisa obligatorisk V-till-I-flyttning, medan språk med 
fattig kongruens (eng. poor agreement) inte alls kan uppvisa V-till-I-flytt-
ning. Till mycket stor del har jag fokuserat på om RAH gör korrekta predik-
tioner så länge äldre svenska har rik kongruens, men hypotesen är även rele-
vant när den rika kongruensen reduceras. Jag har ovan modifierat RAH:s 
prediktion för språk med rik kongruens, och relativiserat hypotesen i förhåll-
ande till PDI-värde. Däremot förändrades inte prediktionen för språk med 
fattig kongruens; V-till-I-flyttning får inte förekomma om inte ett visst mått 
av numerus- och personböjning upprätthålls. 

Detta kan kontrasteras mot hur Falk (1993:153–200) redogör för utveck-
lingen av äldre svensk bisatsledföljd (se även Platzack 1988). Enligt Falk är 
V-till-I obligatoriskt så länge det finns både person- och numeruskongruens. 
När personkongruens förloras under 1400-talet blir V-till-I optionellt, och 
när numeruskongruensen förloras under 1600-talet försvinner V-till-I helt. 
Således utgör perioden med numerus- men inte personkongruens ett slags 
mellanläge med avseende på V-till-I-flyttning. 

Om Koeneman & Zeijlstras (2014) uppfattning på denna punkt är riktig 
finns inget mellanläge för V-till-I om en ny generation tillägnar sig en 
grammatik med fattig kongruens. En äldre generations språkbruk måste om-
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tolkas och/eller anpassas för att vara kompatibelt med RAH (jfr Koeneman 
& Zeijlstra 2014:34–38). Den typ av händelse som förväntas inträffa vore ett 
paradexempel på syntaktisk förändring, såsom fenomenet definierades i av-
snitt 2.2. På ett abrupt sätt kommer en yngre generations grammatik att skilja 
sig från den äldres, trots att de yngres grammatik delvis är konstruerad uti-
från den äldre generationens språkbruk. 

I vilken mån äldre svenskt språkbruk efter år 1450 är i linje med Ko-
eneman & Zeijlstras (2014) uppfattning av RAH är en omfattande fråga och 
kan inte behandlas fullständigt här. Men det är förstås på sin plats att fast-
ställa de mest grundläggande dragen. Det är ofrånkomligt att bisatsledföljder 
som Neg-Fin och OV-typer med Obj före Fin inte blir allenarådande över en 
natt, utan gradvis ersätter Fin-Neg och Fin-Obj-Main. Vid en första anblick 
framstår utvecklingen som en del i en variations- och förändringsprocess, 
och inte som en syntaktisk förändring. 

Samtidigt är den successiva utvecklingen inte förvånande, utan helt i linje 
med språkliga förändringsprocesser som sådana (jfr avsnitt 2.2.). RAH pre-
dicerar inte heller att språkbruket i ett samhälle plötsligt måste ändra karak-
tär helt. För det första väntar vi oss egentligen inte att V-till-I-flyttning ska 
förloras samtidigt i olika delar av ett dåtida Sverige; V-till-I är en egenskap i 
en mental grammatik, inte en egenskap i ett språksamhälle. Vi vet också att 
det finns svenska dialekter som under lång tid bevarat subjekt-verbkon-
gruens, och på så sätt predicerar RAH att V-till-I inte ska försvinna vid 
samma tidpunkt hos alla människor (se vidare Petzell 2018). Under en lång 
tid i svenskans historia måste vi alltså räkna med att det finns mentala 
grammatiker med och utan V-till-I, relaterat till olika dialektala varieteter. 
Över tid har en grammatik med fattig kongruens och utan V-till-I blivit van-
ligare och vanligare, och i denna betydelse är förändringsprocessen graduell. 

Variationen mellan två olika grammatiker, en med och en utan V-till-I 
och rik kongruens, förklarar emellertid inte varför Neg-Fin och Fin-Neg 
varierar med varandra inom enskilda texter. Det råder ingen tvekan om att så 
är fallet i slutet av 1400-talet och under 1500-talet (jfr Platzack 1988; Falk 
1993:174 ff.; Håkansson 2011). En sådan situation behöver sannolikt förstås 
som att inbäddad V-till-C-flyttning var mindre begränsad i äldre svenska och 
kunde äga rum i fler bisatstyper, i alla fall under en övergångsperiod (jfr 
Koeneman & Zeijlstra 2014:34–38; se även Gärtner 2016). Frågan om hur 
inbäddad V-till-C fungerar i äldre svenska är fullt möjlig att studera empi-
riskt, då V-till-C implicerar att den typiska V2-ledföljden med subjektet på 
tredje plats ska vara möjlig. Falk (1993:166–169) har gjort smärre observa-
tioner kring sådana V2-satser, och hennes studie antyder att V-till-C kunde 
äga rum i fler bisatstyper än i modern svenska. Till stor del är detta dock en 
syntaxhistorisk fråga som väntar på en mer omfattande undersökning. 

Förlusten av V-till-I-flyttning innebär hursomhelst en ganska hastig an-
passning av språkbruket till ett system där ett finit verb entydigt kvarstår i 
V°. Låt oss här tydliggöra vad som händer under yngre fornsvensk tid när 
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subjekt-verbkongruensen försvagas. I figur 30 nedan visar jag hur tre typer 
av X-Fin-bisatser ökar i frekvens mellan Yngre fornsvenska I och II: 
Neg-Fin, ledföljder med Obj före Fin och Main-Fin. Andelen Neg-Fin 
kommer från Håkansson 2011, andelen Obj före Fin från min undersökning 
av olika OV-typer och andelen Main-Fin från min undersökning av VAux–
AuxV. Håkanssons (2011) studie inkluderar fyra texter från Yngre forn-
svenska I och fyra texter från Yngre fornsvenska II, och alla åtta texter ingår 
även i min undersökningskorpus.93 För att göra siffrorna så jämförbara som 
möjligt har jag bara tagit hänsyn till den sammanlagda andelen Obj före Fin 
och Main-Fin i dessa texter. 

Anm. Neg-Fin efter data i Håkansson 2011:119. 

    
Figur 30. Procentandelen Neg-Fin, Obj före Fin och Main-Fin i Yngre fornsvenska 
I och II. 

Som synes ökar alla ledföljder i frekvens mellan Yngre fornsvenska I och II, 
framförallt Neg-Fin och Obj före Fin. De tre ledföljderna är emellertid inte 
lika vanliga, även om själva ökningen förefaller parallell; Neg-Fin är vanli-
gare än Obj före Fin, och Obj före Fin är vanligare än Main-Fin. Detta tror 
jag är helt förväntat. Ledföljden Fin-Neg kan bara genereras om det finita 
verbet flyttar högre upp i satsen, eftersom en negation inte kan ha sin baspo-
sition till höger om det finita verbet. Däremot kan Fin-Obj-Main represen-
tera en struktur där objektet står nedanför hjälpverbets basposition, vilket 
framgår av att Aux-Obj-Main är en fullt möjlig ledföljd i hela svenskans 
OV-historia. Ledföljden Fin-Main är förstås kompatibel med att Fin kvar-
står i V°, och är det omarkerade alternativet i alla undersökningsperioder. 

Av min och andras studier vet vi också att de tre ledföljderna ökar ytterli-
gare i brytpunkten mellan fornsvenska och nysvenska (jfr Platzack 1988; 

                               
93 Texterna är Järteckensboken, Sju vise mästare, Karl Magnus saga, Barlaam & Josaphat, 
Didrik av Bern, Stockholm stads tänkebok 1474–1483, Speculum Virginum och Historia 
Trojana. 
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Falk 1993:176; Petzell 2011). Sammantaget måste det ses som en ganska 
drastisk frekvensökning, i någon mån i linje med att en ny grammatik nu är 
grunden för äldre svensk bisatsledföljd. Alla frågetecken kring bisatsledföljd 
efter år 1450 har inte rätats ut, och framförallt behöver inbäddad V2 i svens-
kans historia bli föremål för mer ingående studier. I dagsläget ser jag dock 
inget behov av att förkasta eller ytterligare omformulera RAH mot bakgrund 
av äldre svensk bisatsledföljd efter år 1450. Således håller jag det för en 
rimlig slutsats att frekvensökningen av olika X-Fin-bisatser är en direkt kon-
sekvens av att V-till-I-flyttning abrupt försvinner, och att den kausala mek-
anismen är förlusten av rik subjekt-verbkongruens. 

Avsnittet ska dock avslutas med ett klargörande om utvecklingen av led-
följden Main-Fin, och VAux mer generellt. V-in-situ är, med det perspektiv 
på syntaktisk struktur som jag argumenterat för i detta kapitel, en nödvändig 
förutsättning för att Main-Fin ska genereras. Förlusten av V-till-I-flyttning 
är emellertid inte tillräcklig för att förklara frekvensökningen av Main-Fin, 
vilket framgår av språkbruket i Aux-kontexter. Om förlusten ses som en 
tillräcklig förklaring prediceras att Main-Aux ska vara mer frekvent än 
Main-Fin i föregående tidsperiod, eftersom ett infinit hjälpverb aldrig flyttar 
till I° och döljer en underliggande VAux-struktur. I avsnitt 6.1.4 visade jag 
visserligen att Main-Aux är relativt vanlig i äldre fornsvenska lagtexter, men 
i början av yngre fornsvenska förefaller ledföljden i princip vara försvunnen. 
VAux är alltså en struktur som återkommer under yngre fornsvensk tid, och 
inte en struktur som genomgående maskerats av V-till-I-flyttning. 

Det ligger nära till hands att se återkomsten av VAux som en konsekvens 
av språkkontakt med lågtyska. Yngre fornsvensk tid är onekligen en höjd-
punkt för den omfattande svensk-lågtyska språkkontakten (se t.ex. Elmevik 
& Jahr 2012). Vidare vet vi att VAux är en vanlig ledföljd i 1400-talets låg-
tyska, även om den inte är obligatorisk på samma sätt som i modern tyska 
(jfr t.ex. Petzell 2016a). 

Möjligen kunde man spekulera i om frekvensökningen av Neg-Fin och 
Obj före Fin också har gynnats av språkkontakt med lågtyska. Egentligen 
tycks mig en sådan idé på förhand ganska plausibel. Äldre lågtyska var av 
allt döma ett språk med konsekvent huvudsats-bisatsasymmetri, där objekt 
(och rimligen negationer) stod före finita verb i bisatser (i alla fall lågtyska 
på kontinenten; jfr Petzell 2014, 2016a, 2016b). 

Det är emellertid oklart om frekvensökningen av Neg-Fin och Obj före 
Fin behöver en förklaring bortom förlusten av V-till-I. Allt tyder på att ob-
jekt (och givetvis negationer) vanligen föregår hjälpverb som kvarstår i sin 
basposition redan i början av yngre fornsvenska, vilket framgick i min studie 
av OV-typer i Aux-kontexter (se avsnitt 6.1.5). Således blir det i någon mån 
överflödigt att postulera språkkontakt som en del i denna förklaring, om vi 
inte ifrågasätter RAH:s giltighet. 

Däremot kan språkkontakten fortfarande vara relevant om vi tar ytterli-
gare ett steg tillbaka, och frågar oss varför subjekt-verbkongruensen försva-
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gas i mitten av 1400-talet. Delsing (2014) visar övertygande att lågtyskt in-
flytande varit en betydelsefull faktor i en annan morfologisk förändringspro-
cess som äger rum i yngre fornsvenska, kasussystemets sönderfall. Det är 
knappast otänkbart att samma sak skulle kunna visas för verbkongruensen 
vid närmare studier. I så fall blir även frekvensökningen av Neg-Fin och Obj 
före Fin en konsekvens av språkkontakt, om än på ett mer indirekt sätt än 
frekvensökningen av VAux. 

8.3.5 Slutsatser 
I detta avsnitt har jag återkommit jag till frågan om RAH, V-till-I-flyttning 
och äldre svensk bisatsledföljd. Jag har argumenterat för att RAH inte falsi-
fieras av äldre svensk bisatsledföljd, utan att hypotesen får bisatsledföljdens 
utveckling att framstå i ett klarare ljus. Däremot har jag föreslagit att RAH 
måste relativiseras utifrån PDI-värde. Om äldre svenska antas vara ett T3-
språk är (den utvidgade versionen av) RAH kompatibel med att V-till-I är 
optionellt före år 1450. 

Avslutningsvis vill jag här påpeka att jag både i avsnitt 8.2 och i avsnitt 
8.3 har argumenterat för en koppling mellan en grammatiks PDI-värde (VO, 
OV eller T3) och förekomst av V-till-I-flyttning. I avsnitt 8.2 hävdade jag att 
V-till-I-flyttning leder till att andelen OV över tid blir lägre, vilket i sin tur 
kan leda till att en T3-grammatik försvinner. I avsnitt 8.3 hävdade jag att 
PDI-värde påverkar V-till-I-flyttning, och att RAH i sin mest kompro-
misslösa form bara är giltig för VO-språk. Vid en första anblick kan detta 
framstå som ett cirkelresonemang: V-till-I förklarar varför OV-ledföljd för-
svinner, och svenskans status som T3-språk förklarar varför V-till-I före-
kommer men inte är obligatoriskt.  

Förklaringarna avser emellertid två olika saker utan direkt koppling till 
varandra. Att PDI-värde påverkar V-till-I-flyttning är ett påstående om hur 
en mental grammatik kan eller inte kan vara organiserad. Om V° enbart 
identifierar argument till vänster om sig själv kan IP inte projiceras, och 
motsatt förhållande råder om V° enbart identifierar argument till höger om 
sig själv. Tanken är deterministisk och lämnar inte utrymme för variation, 
givet i alla fall två av tre möjliga PDI-värden. 

Att V-till-I-flyttning kan påverka PDI-värde avser en helt annan typ av 
fenomen, som inte har någon direkt koppling till hur en grammatik kan eller 
inte kan vara organiserad. Istället är det en förklaring som utgår från språk-
bruk, och hur detta organiseras efter hur människor på ett effektivt sätt parsar 
språkliga yttranden. En betydande skillnad i detta fall är också att förklaring-
en inte nödvändigtvis handlar om att verbet står i I°, utan att grammatiken är 
organiserad på ett sådant sätt att ett finit verb ofta kommer att föregå ett ob-
jekt. Förklaringen är lika giltig oavsett vilken specifik position Fin upptar, så 
länge det föregår ett objekt. 
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Att V-till-I leder till VO är inte heller något som inträffar med absolut 
nödvändighet. På så sätt är det inte ett problem att germanska språk med 
historisk V-till-I-flyttning faktiskt har blivit till två olika typer av språk: de 
nordiska och engelska, där T3-grammatiken ersatts av en VO-grammatik, 
och jiddisch, där OV-ledföljd minskat i frekvens men T3-grammatiken beva-
rats. Att just jiddisch bevarat T3 framstår inte heller som särskilt märkligt, 
om vi tar hänsyn till att jiddisch framförallt talats i områden omgivna av 
slaviska T3-språk, och tidigare i historien även av tyska (jfr Haider 2014; se 
även Santorini 1992:599 för en kommentar om jiddischs geografiska utbred-
ning i historien). 

8.4 Syntaktisk variation och förändring 
I detta avsnitt diskuterar jag slutligen hur den övergripande variations- och 
förändringsprocessen i svenskans historia ska analyseras. Processen kan vi 
nu tala om som en övergång från en T3- till en VO-grammatik. Efter de em-
piriska undersökningar som presenterades i kapitel 6 finns det åtminstone två 
aspekter av den diakrona utvecklingen som vi behöver återkomma till: vad 
som inträffar mellan äldre och yngre fornsvenska, då DP-typ 1 men inte DP-
typ 2 sjunker kraftigt i frekvens, och hur det går till när OV under 1600- och 
1700-talet går från att vara en ovanlig ledföljd till en ledföljd som försvunnit 
ur svenskt språkbruk. 

Avsnittet är disponerat på följande sätt: I avsnitt 8.4.1 återupptar jag dis-
kussionen om olika DP-typer. I avsnitt 8.4.2 diskuteras vid vilken tidpunkt 
T3 övergår till VO, och vad T3-grammatiken då har haft för syntaktiska 
egenskaper. I avsnitt 8.4.3 föreslår jag att övergången från T3 till VO kan 
betraktas som en långt utdragen variations- och förändringsprocess, där 
språkbruket successivt ändrar karaktär inom ramen för en och samma gram-
matik som tillåter variation. Däremot argumenterar jag för att den sista delen 
i svenskans OV-historia består i variation mellan en T3-grammatik och en 
VO-grammatik, och att variationen sannolikt har haft geografiska förtecken. 
Allt detta sammanfattas i avsnitt 8.4.4, där jag även tar upp aspekter i svens-
kans OV-historia som bör vara av intresse för framtida forskning. 

8.4.1 DP-typernas utveckling – variation eller förändring? 
Vid flera tillfällen i avhandlingen har jag i Delsings (1999) efterföljd fört en 
ingående diskussion om DP-typens betydelse för OV–VO (se framförallt 
avsnitt 6.3.2, 6.4). Som först beskrevs i avsnitt 3.4.1 gör Delsing (1999) en 
distinktion mellan DP-typ 1 (substantiv med artiklar, genitivattribut etc.) och 
DP-typ 2 (personliga pronomen, indefinita pronomen etc.), där DP-typ 1 
men inte DP-typ 2 enligt Delsing har ett element i D°. Avhandlingens resul-
tat ger stöd åt Delsings (1999) övergripande observation: när OV sjunker i 
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frekvens under 1300-talet drabbar det framförallt DP-typ 1 och inte DP-typ 
2. Trots utförlig diskussion kvarstår emellertid den kanske mest grundlägg-
ande frågan: är utvecklingen mellan äldre och yngre fornsvenska ett exempel 
på syntaktisk förändring, som implicerar en distinkt skillnad mellan olika 
generationers mentala grammatik? Eller reflekterar frekvensminskningen för 
OV med DP-typ 1 en förskjutning av variationen inom grammatiker med 
samma grundläggande egenskaper? 

De data jag presenterat innehåller nog inget självklart svar på frågan. Å 
ena sidan är frekvensminskningen under 1300-talet oerhört tydlig; OV med 
DP-typ 1 blir mycket sällsynt i åtminstone vissa texter. Å andra sidan kan 
fenomenet utan tvekan fortfarande beläggas under efterföljande sekler. Givet 
de teoretiska utgångspunkter om fenomenet grammatik som jag utgår från 
här (jfr avsnitt 2.2.) vore det egentligen konsekvent att se det sparsamma 
bruket av OV med DP-typ 1 som tillräckligt för att bekräfta strukturens 
grammatikalitet.94 Till viss del ger avhandlingens resultat ytterligare stöd åt 
en sådan tolkning, då det indikerar att OV med DP-typ 1 är något vanligare 
efter år 1375 än Delsing (1999) antog. 

Om Delsings (1999) tolkning av distinktionen ifrågasätts bör vi uppmärk-
samma en ytterligare fråga kring kategorin DP-typ. I avhandlingen har jag i 
hög utsträckning behandlat DP-typ 1 och 2 som homogena kategorier, utan 
att närmare diskutera skillnader inom de två typerna. Emellertid visar 
Delsings (1999) undersökning att det finns frekvensskillnader mellan olika 
underkategorier i DP-typ 2. Diskrepansen blir som tydligast om indefinita 
och possessiva pronomen jämförs. I texter skrivna mellan 1375 och 1600 
uppvisar fraser med indefinita pronomen en andel OV på sammanlagt 36 
procent; motsvarande andel för fraser med possessiva pronomen är 7 procent 
(se Delsing 1999:174). Skillnaden är uppenbar, och det går rimligen att dis-
kutera om vi bör dra en skarp gräns mellan DP-typ 1 och alla underkatego-
rier av DP-typ 2. Sammantaget tror jag inte nödvändigtvis att OV-systemet 
förändras mellan äldre och yngre fornsvenska på det sätt Delsings (1999) 
analys gör gällande. 

Det finns även en annan aspekt av min empiri och analys som möjligen är 
lättare att förena med att systemet inte förändras. Jag avser här att oväntat 
många undantag på OV med DP-typ 1 påträffades i Äldre nysvenska I, men 
nästan uteslutande inom ramen för OV-typen Obj-Main-Fin (se avsnitt 
                               
94 Det är också på sin plats att notera att samtliga texter i Yngre fornsvenska I, den period där 
OV med DP-typ 1 är som mest sällsynt, innehåller åtminstone ett belägg som jag inte kunnat 
ge en strukturell förklaring. I avsnitt 6.4 visade jag visserligen att Järteckensboken, Sju vise 
mästare och Birgittas uppenbarelser saknade oförklarade undantag i undersökningen av OV i 
Fin- och Aux-kontexter. De tre texterna innehåller dock var sitt exempel på ledföljden 
Obj-Fin med DP-typ 1 i undersökningen av X-Fin-bisatser; se (i–iii) nedan. 
 
(i)    tw märkelik thing (…) som trona mykit styrkia (JärT 7) 
(ii)   min win som mik godh tidhende bar (SVM 165) 
(iii)  thy at han ond thingh äggiar ok radhir (Bir 4) 
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6.4.2). Resultatet skulle i sig självt möjligen kunna ses som ett argument för 
att Main-Fin inte ingår i en mental grammatik, och att Obj-Main-Fin inte 
ingår i samma OV-system Fin-Obj-Main. Ett problem med en sådan tolk-
ning är emellertid att resultatet är isolerat till tidsperioden Äldre nysvenska I 
(och även till ledföljden Obj-Main-Fin och inte Obj-Main-Aux). 

En annan tolkning vore att OV med DP-typ 1 och Main-Fin är gramma-
tiska möjligheter men att användningen har skriftspråkliga konnotationer, 
åtminstone under denna period när de tycks korrelera med varandra (jfr Pet-
zell 2011). Tolkningen förutsätter att strukturer som framförallt används i ett 
skriftspråkligt register inte nödvändigtvis saknas i det I-språk vi tillägnar oss 
under vår uppväxt, vilket möjligen kan diskuteras. Att hävda att ett yttrandes 
syntaktiska struktur bygger på en princip som ingår i en mental grammatik är 
dock inte samma sak som att påstå att varje realisering av en struktur vore 
fullt naturlig i spontant samtalsspråk (jfr avsnitt 6.2.5). Med detta synsätt är 
OV med DP-typ 1 och Main-Fin strukturer som kan genereras inom ramen 
för den T3-grammatik svenskar tillägnar sig under 1500-talet, och det är 
därför vi kan observera dem i det efterlämnade språkbruket. En sådan slut-
sats förefaller mig tilltalande, även om jag inte med bestämdhet vill hävda att 
så är fallet. 

Om slutsatsen är riktig betyder det emellertid inte att själva frågan om 
OV-ledföljd och DP-typ är helt löst. På något sätt behöver det fortfarande 
förklaras varför OV korrelerar med DP-typ, och om vi inte antar Delsings 
analys står vi utan en tydlig förklaring. Det är här intressant att notera att det 
finns aspekter av uppdelningen som skulle kunna förstås i ljuset av den par-
singprincip som jag diskuterade i avsnitt 8.2.6 ovan (jfr även Hawkins 
1994:393 ff.). Av resonemanget framgick att OV inte är en optimal ledföljd 
för att parsa VP om objektet består av mer än ett ord och är huvudinitialt. 
Flera underkategorier i DP-typ 2 är fraser som på ett omarkerat sätt ofta kon-
strueras med ett ord. Detta gäller definitivt personliga pronomen, men även 
indefinita och demonstrativa pronomen och nakna substantiv vid funktions-
verb. Possessiva pronomen åtföljs ofta av en NP, men som nämndes ovan 
förekommer denna underkategori faktiskt ganska sällan i OV-ledföljd. 

Bland underkategorier i DP-typ 1 finns flera som i princip förutsätter ett 
objekt med minst två ord; nominalfraser med obestämda artiklar, genitiv-
attribut och räkneord. Däremot gäller det inte nödvändigtvis substantiv i 
bestämd form eller egennamn. Inte heller är distinktion mellan olika typer av 
nakna substantiv lätt att förstå utifrån detta perspektiv. Således prövas en 
sådan hypotes initialt bara med viss framgång. 

8.4.2 OV-ledföljdens slutgiltiga försvinnande 
I mitten av 1700-talet har OV blivit en statistiskt marginell ledföljd i äldre 
svenska texter. I avsnitt 6.5 påtalade jag att ett fullständigt försvinnande av 
OV-ledföljd tycks nära förestående (se även Sangfelt ms.). I dramatexter 
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från 1700-talet finns en kvalitativ skillnad mellan texter skrivna under andra 
och fjärde kvartalet. Mellan 1725 och 1750 är OV sällsynt men definitivt 
förekommande, men efter 1775 kan OV överhuvudtaget inte beläggas i 
materialet. En möjlig slutsats att dra av dessa data vore att en syntaktisk för-
ändring äger rum strax efter år 1750, där OV-ledföljd försvinner ur äldre 
svenskt språkbruk och en ny generation inte tillägnar sig en T3-grammatik. 

Slutsatsen vore både empiriskt och teoretiskt motiverad, men icke desto 
mindre kontroversiell. Den förutsätter nämligen att tidigare forskning miss-
tagit sig, när man argumenterat för att OV under 1600- och 1700-talet varit 
ett skriftspråksfenomen utan stöd i en mental grammatik (jfr Platzack 1983; 
Delsing 1999). Det är alltså oundvikligt att nu diskutera vad som talar för 
eller mot att OV och relaterade ledföljder varit en del i en mental grammatik 
också under variations- och förändringsprocessens sista århundraden. 

En ofta förekommande observation i diskussionen är den låga andelen 
OV i talspråkligt präglade texter från 1600-talet, med Agneta Horns Beskriv-
ning som paradexempel. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att obser-
vationen är korrekt (se avsnitt 6.2), och språkbruket hos Horn är ett tydligt 
argument för att OV, och även VAux och PP-V, under denna tid är stilistiskt 
markerade ledföljder. Däremot måste det ses som betydligt mer oklart om 
ledföljden är ogrammatisk, vilket jag poängterade i avsnitt 6.2.5. 

Delsing (1999:216 f.) har anfört ytterligare ett argument som kunde tala 
för att OV inte ingår i en mental grammatik efter början av 1600-talet. Som 
nämndes i avsnitt 6.3.2 föreslår han att OV med DP-typ 1 under 1600-talet 
återigen börjar användas, och att detta kan bero på att det tidigare automati-
serade OV-systemet nu har gått förlorat. Min analys gav emellertid begränsat 
stöd åt hypotesen. Det kan visserligen stämma att det under 1600-talet skett 
någon form av tillnärmning mellan olika DP-typer, och min genomgång av 
enskilda belägg visar att något fler oförklarade undantag kvarstår i texter 
från 1600-talet. Däremot är det svårt att se en väsensskillnad mellan 1500- 
och 1600-talet. OV med DP-typ 1 är sällsynt i alla perioder från och med 
Yngre fornsvenska I. Oförklarade undantag finns i alla efterföljande peri-
oder, och de verkar inte bli avsevärt fler i början av 1600-talet. Sammantaget 
tycker jag inte att tidigare forskning gett tillräckliga argument för att klassi-
ficera OV som ett skriftspråksfenomen i slutet av äldre nysvenska, trots att 
mycket tyder på att andelen OV är relaterad till texters formalitetsgrad. 

Ett sätt att fördjupa denna diskussion vore att närmare studera bruket av 
OV i texter som präglas av muntligt språkbruk. En preliminär sådan under-
sökning har jag valt att genomföra inom ramen för detta avsnitt. Det säger 
sig självt att Horn bör inkluderas, men jag har även studerat Columbus Roo-
mål och Gyllenborgs Sprätthöken. Columbus nämns inte sällan som en tal-
språkligt präglad författare, stundtals i anslutning till Horn (jfr Petzell 
2011:162), och min analys av intertextuell variation visade att Columbus har 
låga värden för OV, VAux och PP-V. Jag har också velat inkludera en text 
från 1700-talet, och Gyllenborg framstår som den självklara kandidaten. För 
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det första är texten ett drama, och i alla fall delvis konstruerad för att av-
spegla muntligt språkbruk (jfr t.ex. Östman 2002). Dessutom är Gyllenborgs 
Sprätthöken den text i min undersökningskorpus där OV är som ovanligast, 
att döma av mina empiriska undersökningar; bara ett belägg på OV påträffa-
des i studien av Fin- och Aux-kontexter. 

Mot denna bakgrund har jag excerperat samtliga belägg på OV-ledföljd i 
Horn, Columbus och Gyllenborg. Förutom belägg som har eller kunde ha 
inkluderats i tidigare undersökningar inbegriper OV även belägg där ett 
hjälpverb saknas, exempelvis bisatser med Obj-Fin och at-infinitiver (jfr 
avsnitt 5.1.1). Excerperingen indikerar att bruket av OV inte är begränsat till 
en specifik ledföljd eller syntaktisk kontext. De flesta belägg kommer från 
bisatser, men det är fullt möjligt att påträffa OV i huvudsatser (se (50a)) och 
i infinitivfraser (50b). I bisatser med finit hjälpverb och infinit huvudverb 
varierar Fin-Obj-Main med Obj-Fin-Main (se (50c–d)). OV påträffas även i 
bisatser med finit huvudverb (50e) och i bisatser med ha-bortfall (50f). Där-
utöver tillkommer ett fåtal belägg från Aux-kontexter (50g–h). 

(50) a. Och kan iag thet lät döma der af (Horn 81) 
    b. i tilstånd at dem belöna (Gyllenborg 46) 
    c. hwadh gudh hafwer mig wnnat (Horn 71) 
    d. en drawant, som honom allmäst hade angripit (Columbus 9) 
    e. Och när iag al sådant betänkte (Horn 38) 
    f. at han sine penningar igenfåt (Columbus 62) 
    g. at iag aldrig skal få någet gåt äga (Horn 70) 
    h. at willja honom til något öfwertala (Gyllenborg 98) 

Däremot saknas faktiskt en typ av OV-ledföljd helt i de tre texterna, sådan 
där huvudverbet föregår hjälpverbet. Detta ger ett tämligen starkt stöd åt 
tanken att O-V-Aux är den mest markerade OV-typen vid denna tidpunkt, 
vilket även Petzell (2011) argumenterat för. Avsaknaden av O-V-Aux inne-
bär dock inte en total avsaknad av VAux. I Horn har jag kunnat belägga tre 
exempel på Main-Fin, vilka visas i (51a–c). (Columbus saknar belägg på 
VAux, och i Gyllenborg finns ett.) Dessa uppträder emellertid i sådana par-
tier av texten som präglas av religiös retorik. Ledföljden VAux verkar alltså 
ha en speciell status hos Horn, även om det finns evidens för att hon kan 
använda den under vissa omständigheter.95 

                               
95 Det är även påtagligt att Horn i (51b–c) använder långa former av hjälpverbet hava och inte 
det moderna har. Som Östman (1992:52–54) påpekar är formen har den vanliga och omarke-
rade i presens singular hos Horn, medan den längre i princip uteslutande används vid hänvän-
delser till Gud och tydligt markerar en stilistisk skillnad.   
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(51)  a. at iag öfwer tina hiälp gladh wara må (Horn 21) 
    b. Halp så gud mig däna gången, som han altidh giort hafwer af sina   
      stora godhhet emot mig (Horn 48) 
    c. at iag altidh må taka dig mädh gladh mun och prisa och ära tit       
      he[liga] nam, som altidh så wäl emot mig gört hafwer i ala mina 
      lifzdagar (Horn 89) 

Sammantaget är det svårt att generalisera över eventuella restriktioner för 
olika OV-typer i de tre texterna, även om den speciella och sällsynta an-
vändningen av VAux sticker ut. Däremot finns intressanta mönster att fri-
lägga om objekten kategoriseras efter DP-typ. I tabell 45 nedan visar jag hur 
många belägg på OV-ledföljd som finns i var och en av de tre texterna, där 
beläggen även delas upp efter DP-typ. För DP-typ 2 har jag även brutit ut 
personliga/anaforiska pronomen och indefinita pronomen. 

Tabell 45. Antal OV i Horn, Columbus och Gyllenborg. 

Text Pers. pron. Indef. pron. Typ 2 övriga Typ 1 Totalt 

Horn 17 14 0 0 31 
Columbus 29 8 6 2 45 
Gyllenborg 26 3 2 0 31 

Alla tre texter innehåller över 30 belägg på OV-ledföljd, vilket visar att OV 
är en klart förekommande ledföljd i texter av denna karaktär, om än ovanlig 
givet den relativt stora textmassan. Det är också otvetydigt att DP-typ har en 
inverkan på när OV-ledföljd används. Som synes kan alla belägg på OV hos 
Horn delas upp i två snävt avgränsade DP-typer: personliga och indefinita 
pronomen. I Gyllenborg består objekten nästan uteslutande av personliga 
pronomen, även om tre exempel med indefinita pronomen och två exempel 
med övrig typ 2 (båda demonstrativa pronomen) också belagts. Hos Colum-
bus är merparten exempel med personliga pronomen, men indefinita prono-
men är relativt välrepresenterade. Columbus Roo-mål är även den text där 
andra DP-typer som tydligast förekommer i OV-ledföljd. Övrig typ 2 inne-
håller sammanlagt sex belägg (fyra demonstrativa pronomen och två posses-
siva pronomen). Dessutom påträffas två exempel på OV med DP-typ 1. Som 
visas i (52a–b) rör det sig om ett egennamn och en NP med genitivattribut. 
Exemplen är alltså de enda som inte passar in i Delsings (1999) system.96 

                               
96 Både fraser med indefinita och demonstrativa pronomen kan på ett tämligen omarkerat sätt 
konstrueras utan ett realiserat efterföljande led. Man kunde fråga sig om det är sådana objekt 
som förekommer i OV-ledföljd i de tre texterna. Det är definitivt så att många belägg består 
av självständiga pronomen, men det är inte någon allmän tendens; se t.ex. (i–ii) nedan. 

(i)   efter han inte mera barn hade än mig efter min s[alig] f[ru] m[or] (Horn 86) 
(ii)  han fant sine kamerater, som detta wärcket förr hade hållit för omöyligit (Columbus 63) 
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(52) a. När han Wirginius sådant länge hade förteegat (Columbus 14) 
    b. där i han penningens högnödighet lustigt ok sinn-rijkt beskrifwer 
      (Columbus 20) 

Den mest slående aspekten av resultatet är systematiken. Det råder ingen 
tvekan om att distinktionen är högst relevant hos författarna. I viss utsträck-
ning underminerar detta Delsings (1999) argument för att OV-strukturer 
försvunnit i en mental grammatik. Om Horn, Columbus och Gyllenborg inte 
är medvetna om distinktionen är det märkligt att de så tydligt följer den. 

Systematiken är faktiskt så tydlig att diskussionen om DP-typ måste åter-
upptas. Horn och Gyllenborg är texter som helt tycks följa det system som 
Delsing (1999) ställer upp, då OV med DP-typ 1 överhuvudtaget inte kan 
beläggas. Det är även en fundamental observation att olika underkategorier 
av DP-typ 2 inte uppför sig likadant (jfr även Delsing 1999). Utifrån de tre 
texterna tycks det gå att ställa upp en hierarki som i (53) nedan, där tecknet > 
avser mer benägna än. Det är otvetydigt att den underkategori som befinner 
högst upp i hierarkin, personliga pronomen, skiljer sig från den näst längst 
ner, possessiva pronomen, även om båda ingår i DP-typ 2. I de tre texterna 
finns 72 belägg på OV med personliga pronomen, men bara två på OV med 
possessiva pronomen. 

(53)  Benägenhet till OV-ledföljd: 
    Personliga pronomen > Indefinita pronomen > Demonstrativa   
    pronomen  > Possessiva pronomen > Övriga DP-typer 

I följande avsnitt ställer jag upp två olika hypoteser om hur det gått till när 
en T3-grammatik förlorats i svenskans historia, där frågan om DP-typens 
betydelse är den avgörande skillnaden mellan hypoteserna. Jag vill dock 
avsluta denna diskussion med att återkoppla till undersökningen av typiska 
T3-ledföljder. I avsnitt 8.2 observerade jag att T3-ledföljderna OVO och 
V-Aux-O är välbelagda i äldre svenskt språkbruk. Däremot verkade något 
inträffa i början av 1600-talet, på så sätt att jag inte kunde belägga OVO eller 
V-Aux-O under andra halvan av 1600-talet eller under 1700-talet. Om OV-
strukturer lever kvar i en mental grammatik under denna tidsperiod är det 
egentligen besynnerligt att ledföljderna lyser med sin frånvaro. 

Säkerheten i min observation får inte överdrivas; undersökningen av T3-
ledföljder är preliminär, och det skulle mycket väl kunna vara så att ledfölj-
derna nu är mindre frekventa snarare än försvunna. Likväl ger studien viss 
evidens för att något inträffar i början av 1600-talet; OVO och V-Aux-O är 
ledföljder som vi förväntar oss att hitta om en T3-grammatik ligger bakom 
språkbruket. Möjligen kunde den eventuella avsaknaden tala mot att mentala 
grammatiker vid denna tidpunkt innehåller OV-strukturer på samma sätt som 
förut, även om det också finns empiri som talar för det. Det är sammantaget 
tydligt att utvecklingen av T3-ledföljder, och ledföljder i kontexter med bi-
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transitivt verb mer generellt, kan vara en framtida nyckel till en än mer för-
djupad bild av OV i svenskans historia. 

8.4.3 Deterministiska och icke-deterministiska I-språk 
I avsnitt 2.2 inledde jag en diskussion om möjliga beståndsdelar i en språklig 
variations- och förändringsprocess. En bärande tanke var att låta syntaktisk 
förändring beteckna en händelse där en yngre generations grammatik på ett 
distinkt sätt skiljer sig från en äldre generations. Däremot är syntaktisk för-
ändring inte den enda händelsen av relevans i studier av diakron syntax. En 
annan bärande tanke var att syntaktisk variation successivt kan ändra karak-
tär, vilket är konstituerande för en variations- och förändringsprocess. Dess-
utom kan variation beskrivas på två olika sätt som är principiellt viktiga att 
hålla isär: variation inom ett I-språk och variation mellan olika I-språk. 

Antagandet att äldre svenska varit ett T3-språk ger oss, upp till en viss 
punkt, ett svar på frågan om vilken typ av variation som står bakom växling-
en mellan OV och VO i äldre svenska. En T3-grammatik är inbyggt icke-
deterministisk, och kan generera olika ledföljder inom ramen för ett och 
samma mentala system. Att Haiders (2010, 2013, 2014) satsmodell har den 
potentialen ser jag som en av dess största styrkor. Det finns ingen som helst 
tvekan om att både OV och VO används av en och samma människa i en och 
samma text, i ett och samma stycke och stundtals i en och samma VP. Att 
behöva postulera två deterministiska grammatiker för att generera en VP kan 
jag inte se som en försvarbar konsekvens av teoretiska antaganden (jfr t.ex. 
Pintzuk & Taylor 2006). Utifrån ett universellt antagande om frasstruktur 
(BBC) och en parametriserad princip (PDI) fångar Haiders satsmodell varia-
tion mellan OV och VO i äldre svenska och en rad andra språk. Dessutom 
kommer antagandet med prediktioner om en rad andra syntaktiska egenskap-
er (jfr Haider 2013:130–132). 

På så sätt blir utvecklingen av OV–VO i äldre svenska primärt ett exem-
pel på en process där språkbruket ändrar karaktär inom ramen för en och 
samma grammatik.97 Slutligen leder processen till syntaktisk förändring, där 
en T3-grammatik inte längre tillägnas utifrån det språkbruk som omger ett 
barn. Att tidfästa denna syntaktiska förändring är egentligen mer komplicerat 
än vad som antyddes i föregående avsnitt, när jag diskuterade OV-ledföljd i 
1600- och 1700-talstexter. Det finns nämligen inget som säger att en föränd-
ring måste äga rum samtidigt i olika delar av en större språkgemenskap. Om 
vi på allvar vill datera förlusten av T3 behöver vi åtminstone specificera två 

                               
97 Egentligen rör det sig förstås om en mängd olika grammatiker, givet att grammatik är ett 
mentalt och individuellt fenomen. Däremot är grammatikernas egenskaper identiska vad 
beträffar möjliga VP-strukturer. Formuleringen ”en och samma grammatik” har här alltså den 
bokstavliga betydelsen ”grammatiker med sinsemellan identiska egenskaper”. 
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saker: när de första människorna med en VO-grammatik har levt, och när de 
sista människorna med en T3-grammatik har levt. 

Svaren är avhängiga av hur vi definierar det sociolingvistiska begreppet 
språkgemenskap. Låt oss dock utgå från att vi kan tala om inhemska, nor-
diska varieteter i Sverige och Finland som inkluderade i språkgemenskapen 
svenska. Även om vi antar att det i svenskans historia bara ägt rum en typ av 
syntaktisk förändring – från T3 till VO (jfr dock nedan) – finns evidens som 
talar för att förändringen ägt rum vid olika tillfällen på olika platser i språk-
gemenskapen. OV-ledföljd går nämligen att hitta i uppteckningar av svenska 
dialekter som utfördes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Före-
komsten av OV i svenska dialekter har mig veterligen aldrig utsatts för sys-
tematiska studier, men relevanta belägg har påvisats och kommenterats från 
Älvdalen, från Nyland i Finland och från nordöstra Skåne (se Levander 
1909:121; Lundström 1939:189 f.; Håkansson 2019). Exempel på OV-
ledföljd från dessa varieteter visas i (54a–d); (54a–b) är från Älvdalen, (54c) 
från Nyland och (54d) från Skåne. 

(54)  a.  do  al    då  e   få siå 
      du  ska  då  det få se 
    b. om do  ed    e   witåð 
      om du  hade  det  vetat 
      (från Levander 1909:121, anpassad stavning) 

    c. Kem veit slika    säj? 
      Vem vet  sådant  säga? 
      (från Lundström 1939:190) 
    d. Hade  hon  inte da   jort 
      Hade  hon  inte det  gjort 
      (från Weiland 1887:29) 

Det går utifrån denna observation givetvis inte att avgöra om exemplen ovan 
yttrats av människor med en produktiv T3-grammatik, eller om det snarare 
rör sig om stelnade rester.98 Att döma av kommentarer i anslutning till ex-
emplen tycks det dock åtminstone vara så att OV förekommer på ett sätt som 
avviker från standardnära svenska vid kommentarens tidpunkt (se Levander 
1909:121; Lundström 1939:189 f.). Detta ger onekligen stöd åt den mer all-
männa tanken om en spridningsprocess med geografiska förtecken, oavsett 
vilken status vi tillskriver exemplen i (51a–d) ovan. De tre dialekterna be-
finner sig rent geografiskt långt från varandra, men förenas av ett långt geo-
grafiskt och kulturellt avstånd från stockholmsområdet. Sammantaget antyds 

                               
98 I någon utsträckning finns det fortfarande stelnade rester av OV-ledföljd i modern svenska. 
I mitt mentala lexikon är det svårt att hitta dem, men frasen ’om jag det visste’ är utan tvekan 
en rest som existerar i ett modernt svenskt språksamhälle (och är vagt bekant även för mig).   



 260 

en spridningsprocess där en T3-grammatik bevarats längre i dialektområden 
som avviker från varianter av standardnära svenska. 

Observationen har konsekvenser för våra antaganden om hur variations- 
och förändringsprocessen måste ha fortlöpt. Jag kan förstås inte med säker-
het fastställa när de första svensktalande med en VO-grammatik växte upp, 
och i föregående avsnitt förhöll jag mig i någon mån agnostisk till hur bruket 
av OV-ledföljd i 1600-tals- och 1700-talstexter ska tolkas. Nollhypotesen är 
dock fortfarande att även författare i början av 1700-talet har en form av T3-
grammatik. Oavsett vilken tolkning man gör blir det svårt att inte postulera 
en period av variation där VO- och T3-grammatiker existerar parallellt i den 
större språkgemenskapen, som pågår åtminstone över ett århundrade. Det är 
dock ingen variation mellan två deterministiska grammatiker, utan en period 
av variation mellan en deterministisk VO-grammatik och en icke-determi-
nistisk T3-grammatik. På så sätt är den övergripande dialektutjämning som 
ägt rum inom Sveriges gränser sedan i alla fall 1800-talet (jfr t.ex. Teleman 
2007) en del i den svenska OV-ledföljdens historia. 

I denna analys av förändringsprocessen har jag bara räknat med en typ av 
syntaktisk förändring. I formella termer består den i en förändring av V°:s 
PDI-värde, från underspecificerad till högerspecificerad. När förändringen 
ägt rum kan V° bara identifiera argument till höger om sig själv. Men att den 
svenska OV-ledföljdens historia innehåller en och endast en typ av syntak-
tisk förändring är ingen logisk nödvändighet. Delsings (1999) analys är ett 
utmärkt exempel på när två syntaktiska förändringar postuleras. I slutet av 
1300-talet uppstår en skillnad mellan en äldre och yngre generations gramm-
atik, då den yngre generationen inte tillåter att objekt av DP-typ 1 står pre-
verbalt. Några århundraden senare inträffar ytterligare en förändring, när 
objekt av DP-typ 2 upphör att kunna stå preverbalt. 

Delsings (1999) syntaktiska flyttningsanalys av OV kan förstås inte utan 
vidare inlemmas i hypotesen om en T3-grammatik.99 Däremot är det möjligt 
att överväga om en T3-grammatik innehåller information om vilka typer av 
objekt som får identifieras till vänster om ett verb.100 Således ska det inte på 
förhand uteslutas att förändringsprocessen involverar multipla syntaktiska 
förändringar. I slutändan är det en fråga som måste avgöras på empiriska 
grunder. 

Jag är personligen mer tilltalad av en analys som postulerar en och endast 
en typ av syntaktisk förändring, där olika typer av DP-objekt på samma gång 
                               
99 Vänsterflyttning av objekt bryter visserligen inte mot Haiders BBC, och en sådan gramma-
tik är i någon mån ändå tänkbar. Däremot försvinner delvis själva poängen med att tala om 
T3. Haider motsätter sig dessutom tydligt vad han ser som en tendens till att låta VO-språk stå 
modell vid beskrivning av UG. Generering av OV genom vänsterflyttning av objekt är ett 
typexempel på denna tendens (se t.ex. Haider 2013:119 ff.).    
100 Sådan information måste få finnas; västgermanska OV-språk behöver tillskrivas en egen-
skap där CP-komplement inte har samma placeringsrestriktioner som andra komplement. 
Samtidigt är det inte självklart hur sådana restriktioner skulle formaliseras och förklaras; PDI-
värde är en egenskap hos kategorin verb och inte hos verbkomplement. 
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förlorar möjligheten att identifieras till vänster om ett verb.  Förändringen 
involverar även förlusten av verbkluster (alltså VAux), ledföljden PredV och 
möjligen preverbala PP-komplement, i enlighet med vad hypotesen om T3, 
OV och VO predicerar (jfr Haider 2013:130–132). Det främsta argumentet 
för en sådan analys är att olika typer av komplement upphör att stå i prever-
bal position vid samma tidpunkt i svenskans historia, omkring mitten av 
1700-talet.101 Detta är ett otvetydigt resultat i mina undersökningar som hel-
het, även om det finns betydande frekvensskillnader i relation till olika typer 
av komplement i förändringsprocessen. Med denna analys antar vi inte att 
äldre svenskt språkbruk till viss del bryter mot den grammatik som ligger 
bakom det. 

Samtidigt vill jag inte med bestämdhet utesluta möjligheten till ett di-
akront händelseförlopp som liknar det Delsing (1999) argumenterar för. Ett 
sådant förlopp behöver inte nödvändigtvis implicera att utvecklingen gått till 
på exakt det sätt Delsing antar. Vi kan exempelvis överväga möjligheten att 
en mer detaljerad distinktion måste göras mellan olika underkategorier av 
DP-typ 2. En möjlighet är att fraser med possessiva pronomen tidigare upp-
hör att kunna identifieras till vänster om ett verb än övriga fraser med pro-
nominellt huvudord (jfr även Delsing 1999:215). Vad som möjligen kunde 
tala för en sådan analys, förutom frekvensskillnader mellan DP-typer, är det 
faktum att OV med DP-typ 1 faktiskt inte kan beläggas i alla av undersök-
ningskorpusens texter. Detta visade min studie av Horn och Gyllenborg. Ett 
empiriskt problem som kommer med hypotesen om en och endast en syntak-
tisk förändring är onekligen att Horns grammatik i någon utsträckning antas 
tillåta OV med DP-typ 1, trots att hon inte använder strukturen.  

8.4.4 Sammanfattning och framtida forskning 
I detta avsnitt har jag slutligen analyserat och diskuterat den övergripande 
förändringsprocess som lett fram till att moderna svenskar inte tillägnar sig 
en grammatik med OV-strukturer. I vissa avseenden har jag valt att inte vara 
helt kategorisk, utan konstaterat att min empiri och mina teoretiska utgångs-
punkter är förenliga med olika tolkningsförslag. Den analys jag finner mest 
tilltalande kan dock sammanfattas som följer. 

Förändringsprocessens utgångspunkt består i att äldre svenskt språkbruk 
genereras av en T3-grammatik, som tillåter variation mellan OV- och VO-
ledföljd. Detta betyder även att den syntaktiska variationen inte är en växling 
mellan olika system, utan att OV–VO och andra relaterade variabler ryms 
inom samma mentala system. Det kommer därefter att dröja lång tid, om-
kring ett halvt millennium, innan den syntaktiska egenskapen förändras. Vad 
som istället pågår är en långt utdragen variations- och förändringsprocess, 

                               
101 Ett resultat som stämmer överens med hur det verkar ha gått till när OV förlorades i äldre 
isländska under 1800-talet; se Hróarsdóttir 2000:124 ff.  
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där språkbruket successivt ändrar karaktär inom ramen för en T3-grammatik. 
Till slut leder processen till att det växer upp människor som tillägnar sig en 
renodlad VO-grammatik. Som ett resultat av förändringsprocessen har evi-
densen för T3 försvunnit från det språkbruk som omger människorna. 

Den syntaktiska förändringen inträffar emellertid inte samtidigt i olika de-
lar av ett svenskspråkigt område. Att döma av dialektuppteckningar kan OV-
ledföljd ha levt kvar ända till början av 1900-talet i vissa traditionella dialek-
ter. Under 1700- och 1800-talet finns således en situation där vissa männi-
skor tillägnar sig en VO-grammatik och vissa en T3-grammatik, och föränd-
ringsprocessens sista stadium består på sätt i variation mellan olika gramma-
tiker. Det ligger nära till hands att betrakta detta som en spridning från mer 
standardnära varieteters VO-grammatik, även om dialektsyntaktiska studier 
vore en nödvändighet för att bättre kunna kartlägga denna del av processen. 

Den övergripande analysen harmonierar väl med den förklaring som jag i 
avsnitt 8.2.6 angav till förlusten av en T3-grammatik i äldre svenska och i 
vissa andra germanska språk. T3 förloras eftersom språken har uppvisat ett 
stort mått av verbflyttning både i huvudsatser och i bisatser och omfattande 
verbflyttning i sin tur leder till att VO är en mer effektiv ledföljd för en 
mänsklig parser. Förklaringen är kompatibel med en mycket utdragen för-
ändringsprocess, eftersom den primärt påverkar språkbruk och inte språk-
system. 

Trots att svenskans OV-historia nu är analyserad och sammanfattad finns 
olösta frågor som med fördel behandlas av framtida forskning. En sådan 
fråga rör utvecklingen av OV och VO i kontexter med bitransitiva verb. Den 
studie jag presenterade i avsnitt 8.2.1 måste betraktas som preliminär, och 
det vore högst önskvärt att framtida forskning närmare kartlägger och analy-
serar utvecklingen av OOV, VOO och OVO i äldre svenska texter. En sådan 
studie bör också, vilket jag påpekade i avsnitt 8.2.2, ta hänsyn till den inbör-
des ordningen av direkta och indirekta objekt. Vidare vill jag i detta sam-
manhang även nämna DP-typens betydelse för OV–VO, trots att både 
Delsing och jag nu ägnat detta tema omfattande utrymme. Här saknas inte en 
tydlig bild av empirin, men däremot kvarstår frågan om vilken betydelse vi 
ska tillskriva uppdelningen och hur den därmed ska förklaras. Det behöver 
även specificeras i vilken mån det är försvarbart att se DP-typ 1 och 2 som 
homogena kategorier, vilket inte behandlats fullständigt i avhandlingen eller 
i Delsing 1999. 

Relaterat till DP-typ är även en betydligt vidare problemformulering, vars 
relevans går långt bortom svensk syntaxhistoria. Distinktionen mellan olika 
DP-typer synliggör nämligen möjligheten att det kunde finnas olika typer av 
T3-språk med skilda syntaktiska egenskaper. Denna fråga uppstod även när 
jag i avsnitt 8.2.4 diskuterade om äldre tyska ska analyseras som ett T3-
språk eller ett OV-språk med friare möjlighet till extraposition än modern 
tyska. Det finns onekligen ett påtagligt behov av att kunna ange fler och mer 
precisa identifieringskriterier för kategorin T3, och att tydliggöra i vilken 
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utsträckning kategorin förväntas vara homogen. Detta ser jag som den utan 
jämförelse viktigaste uppgiften för kommande komparativ syntaxforskning 
som på något sätt utgår från en uppdelning mellan VO-, OV- och T3-språk. 
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9 Avslutning 

I denna avhandling har jag analyserat hur det gått till när möjligheten till 
OV-ledföljd förloras i svensk grammatik, eller mer generellt: när en rad ty-
per av komplement eller komplementliknande satsled upphör att kunna stå 
före ett verbalt huvud. Vi har nu nått den punkt där arbetet som helhet kan 
sammanfattas, vilket sker i avsnitt 9.1. I avsnitt 9.2 avslutas arbetet med en 
utblick om avhandlingens plats inom den generativa grammatiken. 

9.1 Sammanfattning 
Avhandlingens övergripande syfte var att förklara varför möjligheten till 
OV-ledföljd går förlorad i svenskans historia. Relaterat till det övergripande 
syftet formulerade jag också fyra delmål. De tre första var syntaxhistoriska, 
och tog fasta på olika aspekter av hur OV-ledföljd används i äldre svenska. 
Det fjärde handlade om OV-ledföljdens syntaktiska struktur. Slutligen for-
mulerades ett ytterligare syfte: att uppfylla det övergripande syftet på ett sätt 
som integrerar bisatsledföljdens historia i helhetsbilden. 

De syntaxhistoriska aspekterna av syftet är inte helt lätta att kort samman-
fatta, men i avsnitt 6.5 föreslog jag att svenskans OV-historia kan delas upp i 
tre olika faser: OV-ledföljdens guldålder, den ombytliga variationens tid och 
OV-ledföljdens försvinnande. OV-ledföljdens guldålder framträder som tyd-
ligast i äldre fornsvenska lagtexter, och karaktäriseras av en allmänt hög 
andel verbkomplement före verbala huvuden. Däremot är OV inte allenarå-
dande; variation mellan OV och VO karaktäriserar hela den svenska OV-led-
följdens historia, åtminstone den som kan studeras empiriskt. 

Den ombytliga variationens tid pågår mellan 1300-talet och början av 
1700-talet. Under denna tid karaktäriseras språkbruket av en relativt konstant 
men mångfacetterad variation för OV–VO och andra relaterade ledföljdsva-
riabler. Bland annat påverkas variationen av vilken text det rör sig om och 
vilken DP-typ objektet tillhör (se avsnitt 6.2, 6.3). Den ombytliga variation-
ens tid innehåller också en förskjutning mellan olika OV-typer, där bisats-
specifika ledföljder börjar användas i högre utsträckning. Jag har dock för-
sökt visa att förskjutningen egentligen inte berör OV-systemet som sådant, 
utan helt följer av den svenska bisatsledföljdens historia (se avsnitt 6.1.5, 
8.3.4). OV-ledföljdens försvinnande är betydligt kortare än den ombytliga 
variationens tid och inträffar under första halvan av 1700-talet.  
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Vad beträffar OV-ledflöjdens syntaktiska struktur har jag utgått från the 
Basic Branching Constraint (Haider 2010, 2013) som universell restriktion 
för hur fraser i mänskliga språk kan vara uppbyggda (se avsnitt 8.1). Ett 
argument för att använda sig av restriktionen är att BBC med minimala anta-
ganden förklarar varför strukturen *[AuxP [VP V X] Aux] inte existerar i män-
skliga språk, helt i enlighet med äldre svensk empiri. Antagandet leder också 
till att äldre svenska ska analyseras som ett T3-språk, ett språk där verb kan 
identifiera objekt både till vänster och höger om sig själva. På så sätt består 
den syntaktiska förändringen i att V°:s identifieringsriktning gått från under-
specificerad till högerspecificerad, med konsekvensen att OV, VAux och 
PredV försvinner från äldre svensk grammatik. 

Förlusten av OV-strukturer i vissa men inte i alla germanska språk har jag 
relaterat till förekomst av V-till-I-flyttning, vilket tidigare föreslagits av Ki-
parsky (1996) (se avsnitt 8.2.5). I språk med V-till-I-flyttning har frekvensen 
OV-ledföljd minskat och ofta försvunnit helt (nordiska språk, engelska, jidd-
isch). I språk som har saknat V-till-I-flyttning har OV-ledföljd inte genom-
gått en frekvensminskning utan blivit obligatorisk (tyska, nederländska, afri-
kaans, frisiska etc.). Tanken om ett samband ger tydliga prediktioner för 
ledföljdskillnader mellan olika germanska språk, som så vitt jag kunnat be-
döma överensstämmer fullständigt med empirin. Samtidigt har jag betonat 
att förklaringen inte ska tolkas som deterministisk för hur en mental gramm-
atik kan se ut, utan primärt påverkar språkbruk och inte språksystem. Med 
hjälp av Hawkins 1994 har jag relaterat förklaringen till hur människor par-
sar språkliga yttranden på ett effektivt sätt (se avsnitt 8.2.6). Givet detta är 
det heller inte konstigt att det finns åtminstone en germansk varietet med 
V-till-I-flyttning som bevarat en T3-grammatik med ett visst mått av OV-
strukturer, nämligen jiddisch. 

Om min analys och förklaring av OV i svenskans historia är korrekt råder 
ingen tvekan om att OV- och bisatsledföljdens historia förstås bättre i ljuset 
av varandra. En förståelse av den fornsvenska bisatsledföljden är central om 
vi vill förklara varför bruket av OV förändras på det sätt det gör. Att bisats-
ledföljden förändras i slutet av fornsvensk tid har också betydande konse-
kvenser för hur bruket av olika OV-typer ser ut under nysvensk tid. 

Den fornsvenska bisatsledföljden har även intressanta implikationer för 
det omdebatterade sambandet mellan verbflyttning och subjekt-verbkon-
gruens. Med fornsvensk empiri som grund, men med ytterligare stöd från 
andra germanska språk, har jag argumenterat för att the Rich Agreement 
Hypothesis måste relativiseras (se avsnitt 8.3). På så sätt ger RAH olika pre-
diktioner för OV, VO och T3-språk. Det återstår att undersöka om min ut-
vidgade version av RAH kan ges en tydligare konceptuell motivering, och 
om dess prediktioner korroboreras eller falsifieras av empiri från andra 
språkfamiljer. Jag uppfattar det dock som att den utvidgade versionen av 
RAH får de germanska språkens bisatsledföljd av idag och igår att framstå i 
ett klarare ljus än förut. 
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9.2 Utblick 
Avhandlingens problemformulering har inneburit att jag rört vid flera teore-
tiska områden inom lingvistiken. Min studie av den språkliga förändrings-
processen har lett till ett fokus på språklig variation som fenomen, vilket i 
sin tur nödvändiggjort diskussion om hur graduella och långsamma förskjut-
ningar i språkbruket kan förenas med plötslig förändring i människors men-
tala grammatik. I den övergripande förklaringen av förändringsprocessen har 
jag kommit in på fenomenet parsing. Genom att förankra förklaringen i en 
teori om hur syntaktiska strukturer tolkas har jag försökt ge den en tydlig 
kognitiv motivering.  

Sist men inte minst har problemformuleringen påkallat frågor om vilka 
gränser som finns för syntaktiska strukturer i mänskliga språk. En viss syn 
på grammatik genomsyrar förstås hela detta arbete, men det mest konkreta 
utslaget har varit att jag använt mig av the Basic Branching Constraint som 
en allmän restriktion för frasstruktur i mänskliga språk. Det perspektiv på 
syntaktisk struktur som anlades i kapitel 8 är också något jag vill kommen-
tera ytterligare i en avslutande utblick.  

  The Basic Branching Constraint är i flera avseenden en restriktion som 
implicerar ett avståndstagande från huvudfåran inom det minimalistiska pro-
grammet. Den kanske mest uppenbara skillnaden är att BBC är ett alternativ 
till Linear Correspondence Axiom. LCA fortsätter visserligen att vara en 
kontroversiell teori, men det är ovedersägligt att MP i hög grad utgår från att 
LCA är en korrekt teori om sambandet mellan hierarkisk och linjär struktur 
(jfr t.ex. Holmberg 2017b). 

Det råder ingen tvekan om att LCA är en teori med vissa förtjänster. För 
det första reducerar LCA kraftigt antalet operationer som får användas för att 
generera syntaktiska strukturer. Grundläggande axiom är enbart att ett huvud 
och ett komplement (i den ordningen) får förbindas till en barenhet, och att 
en specificerare och en barenhet (i den ordningen) får förbindas till en max-
imal fras. Däremot är det diskutabelt om konsekvensen av detta är hållbar: 
att en massiv mängd flyttningar måste användas för att bilda syntaktiska 
strukturer i mänskliga språk. För det andra finns det givetvis empiriska för-
hållanden som är i linje med LCA; Holmberg (2017b:49) nämner exempel-
vis att specificerare i mycket hög utsträckning verkar realiseras längst till 
vänster i fraser, och att flyttning bara tycks äga rum åt vänster. I allmänhet 
hänger detta ihop med observationen att UG inte ger upphov till helt spegel-
vända syntaktiska strukturer, utan är a(nti)symmetrisk. Kayne (2013:220) 
konkretiserar påståendet på följande sätt: 

[T]ake some human language, e.g. English, and construct mirror-image Eng-
lish by taking the mirror image of each grammatical English sentence and 
then ‘putting it into’ mirror-image English. Though perfectly easy to imagine, 
such a mirror image of English has never come close to being found, and 
similarly for any other known language. 
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LCA är dock inte den enda teori som redogör för avsaknaden av mirror-
image English. Det är en direkt konsekvens av BBC att vi inte hittar språk 
som är spegelvända i förhållande till varandra (att UG är asymmetrisk) och 
att en barenhet inte kan föregå en specificerare etc. I själva verket stämmer 
BBC bättre överens med hur grundläggande ledföljdsmönster fördelar sig i 
världens språk; teorin tillåter både ordningen huvud-komplement och kom-
plement-huvud, och OV- och VO-språk är som bekant ungefär lika vanliga. 
Däremot måste specificerare föregå barenheter, och SV-språk är ungefär tio 
gånger så vanliga som VS-språk (se t.ex. Roberts 2017:29 och där angivna 
referenser). Detta är förstås inte ett avgörande argument för att BBC är en 
mer lämplig restriktion än LCA – BBC och LCA är teorier om syntaktiska 
strukturers universella gränser och inte om typologiska tendenser. Jag är 
dock beredd att se det som en god egenskap hos BBC att teorin har konse-
kvenser för grundläggande ledföljdsmönster i världens språk, samtidigt som 
den i likhet med LCA upprätthåller ett stort mått av restriktivitet. 

Att BBC är ett alternativ till LCA är emellertid inte den mest genomgri-
pande skillnaden i förhållande till det minimalistiska programmet. BBC (el-
ler åtminstone Haiders förståelse av BBC) bryter mot MP genom att inte se 
språkförmågan som derivationell. MP utgår från en derivationell satsmodell 
på så sätt att en högst begränsad uppsättning axiom producerar en mängd 
möjliga och fullständiga grammatiska yttranden, via en rad mellansteg.102 
Begrepp av derivationellt ursprung används visserligen även när BBC appli-
ceras för att analysera syntaktiska strukturer (flyttning är ett typiskt exem-
pel), men det är ett fundamentalt påpekande att Haider inte accepterar att 
språkförmågan skulle vara derivationell (se Haider 2010:ix, 2013:211 f.). 
Syntaktiska strukturer är mentala representationer, som tillåter att linjära 
strängar kan tolkas som hierarkiskt organiserade och semantiskt komplexa, 
och att hierarkiskt organiserade och semantiskt komplexa enheter kan om-
vandlas till linjära strängar. Språkförmågan blir på så sätt att likna vid ett 
geometriskt snarare än ett algebraiskt system (Haider 2010:ix). 

Frågan om en representationell/geometrisk eller derivationell/algebraisk 
språkförmåga är inte nödvändigtvis, och inte främst, en fråga om med vilka 
begrepp det är lämpligt att analysera syntaktiska strukturer. Som tenderar att 
framhållas är ett derivationellt påstående i grunden möjligt att överföra till 
ett representationellt påstående och vice versa (jfr t.ex. Kayne 2013:241). 
Den fundamentala frågan är (eller måste vara) om det universella, kognitiva 
fenomenet syntax innehåller derivationella eller representationella strukturer. 

Det har inte varit min avsikt att i avhandlingen ge argument för det ena el-
ler andra perspektivet. Givet att frågan i grunden är kognitiv följer även att 
ett svar snarare ska sökas i psykolingvistiska studier än i (exempelvis) stu-
dier av äldre svensk syntax. Det är emellertid min förhoppning att jag hjälpt 

                               
102 Se t.ex. Platzack 2011:52–55 för en mycket konkret beskrivning av hur en sats deriveras 
(eller härleds/beräknas) på detta sätt.  
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till att synliggöra att det finns representationella alternativ, om man inte utan 
vidare vill acceptera vissa av de antaganden om den mänskliga språkför-
mågan som görs inom MP. Jag har knappast kunnat ge ett fullständigt svar 
på eller ens kunnat nämna alla de frågor som uppstår om äldre svensk 
grammatik analyseras med BBC som allmän frasstrukturell restriktion, men i 
bästa fall har jag kommit en liten bit på vägen. Och oavsett hur framtidens 
lingvistik kommer att uppfatta den kognitiva språkförmågan hoppas jag att 
en rad syntaktiska strukturer i äldre svenska nu framstår i ett klarare ljus och 
i ett vidare sammanhang än förut. 
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Summary 

Present day Scandinavian varieties are prime examples of V(erb)-O(bject) 
languages. Verbs almost always precede their complements, and the few 
exceptions are easy to understand as outcomes of syntactic options such as 
topicalization of the object to clause-initial position. This basic claim is ex-
emplified in (1a–b), with lexical elements from Swedish. 

(1)  a.  [VP äta grönsaker] (eat vegetables) 
    b. * [VP grönsaker äta] (vegetables eat) 

 
However, as it turns out, the strict VO property is a rather new one. As 
shown in (2a–b), objects were allowed to precede a main verb in Old Swe-
dish (ca. 1220–1525).103 In (2a), an object precedes a non-finite main verb. 
The finite auxiliary occupies the second position of the (coordinated) main 
clause, illustrating the V2 property of both older and present day Scandina-
vian.104 In (2b), an object precedes a finite main verb in a subordinate clause. 

(2)  a. oc   sidhan kan  iak honum  enkte hiälpa (SVM 119)105       OV 
      and  then    can  I   him    not    help 
      ‘and then, I can’t help him’ 

    b. thz  han  thz   örlögh  swa behändelika  wan (SVM 163)         OV 
      that he   that  war    so   ably         won 
      ‘that he won that war with such great skill’ 

From studies in linguistic typology, we know that the relative order of verb 
and object correlates with other word order variables (e.g. Greenberg 1963; 
Dryer 1992). A classic case in point is the order of auxiliary and main verb; 
VO languages typically show auxiliary-verb (AuxV) order and OV lan-
guages verb-auxiliary (VAux) order. Thus, it should come as no surprise that 
VAux order is found in Old Swedish in a way that corresponds to the possi-

                               
103 See e.g. Hróarsdóttir 2000 for similar observations regarding Old Icelandic, and Sundquist 
2006 regarding Old Norwegian and Old Danish. 
104 V2 means that a finite verb occupies the second position in declarative main clauses, as is 
the case in all present day Germanic varieties except English.  
105 Cited examples from older Swedish are referenced using abbreviations; full forms are 
found in Appendix 1. 
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bility of OV; see (3a–b). In (3a), a non-finite auxiliary is placed after a non-
finite main verb in a main clause. In (3b), a non-finite main verb precedes a 
finite auxiliary in a subordinate clause. 

(3)  a.  tha   matte han  mik  wäll hulpit  haffua (Di 113)          VAux 
      then could he   me  well helped have 
      ‘then, he could have helped me’  
    b. swerdit    som faderen    gömt  hade (Di 43)           VAux 
      sword-the  that  father-the  hidden had 
      ‘the sword that the father had hidden’ 

This thesis addresses the question of why the Scandinavian languages have 
lost the possibility of OV and syntactically related word orders. The main 
empirical focus concerns the development of OV in older Swedish, but the 
study takes into consideration relevant aspects of other Nordic and Germanic 
languages as well. Attention is also given to the relationship between OV 
and asymmetries in the word order of main and subordinate clauses. As is 
clear from the examples in (2–3), the order of the syntactic categories O, V 
and Aux is clearly connected to the distinction between V2 and non-V2 en-
vironments. 

Background 
The thesis has its theoretical underpinnings in the realm of generative gram-
mar. Thus, important questions concern the abstract underlying structure of 
OV and VO order, and how, more precisely, the syntax has changed once the 
loss of OV is complete. Furthermore, syntactic change is understood as a 
sudden change in mental grammars, taking place between generations rather 
than within an individual’s lifetime or within a language community. Such a 
view needs, however, to be integrated with a view that accommodates the 
undeniable fact that linguistic usage seems to change gradually. Therefore, 
the concept of syntactic change is strictly separated from processes of varia-
tion, both phenomena being non-negligible parts of the explanation of lan-
guage change (cf. e.g. Hale 2007). This view of processes of variation is 
strongly inspired by concepts from variationist sociolinguistics. 

From previous research, the overall development of OV word order in 
Swedish is quite well known. Since at least Platzack (1983), it has been clear 
that OV disappears from older texts in the middle of the 18th century. Im-
portant theoretical and empirical contributions have also been published by 
Delsing (1999) and Petzell (2011). The empirical investigations in the thesis 
are oriented towards problems that have not been solved, or questions not 
treated by Delsing (1999) and Petzell (2011). Among other things, these 
include the relationship between OV and other word orders where a com-
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plement precedes a verbal head, and in what way word order asymmetries 
between main and subordinate clauses can be integrated within an explana-
tion of the development. 

The thesis comprises two main investigations of the variable OV–VO in 
older Swedish, in which two different syntactic environments are studied. 
The first one, called Fin environments, includes clauses built up by a finite 
auxiliary (Fin) and non-finite main verb (Main) but no other verbal ele-
ments. The other one, called Aux environments, includes clauses and infini-
tival phrases, with at least one non-finite auxiliary (Aux) found in addition to 
the main verb.  

In (4a–b), two examples of OV order in Fin environments are shown. In 
(4a), the object is found between the finite auxiliary and the non-finite main 
verb (Fin-Obj-Main); this word order is possible in both main and subordi-
nate clauses. In (4b), the word order is Obj-Main-Fin, which is only possible 
in subordinate clauses due to the V2 property of main clauses. In (4c–d), two 
corresponding examples of OV order from Aux-environments are shown. 
The order of the non-finite auxiliary and the object is not sensitive to the 
distinction between main and subordinate clauses; as shown, both 
Aux-Obj-Main (4c) and Obj-Main-Aux (4d) are used in main clauses. 

(4)   a.  tha    diwrit      fik thet  see (N&V 72) 
      when  animal-the   got it   see 
      ‘when the animal got to see it’ 

    b. then samma som honom dræpit haffuer (N&V 34) 
      that  same  that  him   killed  has 
      ‘the same person who has killed him’ 

    c. huru hafde paradisus  kunnet    thöm alla j  sik  holda (Luc 140) 
    how  had   paradise   been-able  them  all  in REFL hold 

      ’how had the paradise been able to contain them all’ 

    d. Kan nakar    siþæn þen  eþ   quælia   viliæ (MEL TB XIV) 
      Can someone  then  that  oath discredit  want 
      ’If someone then wants to discredit that oath’ 

The empirical investigations also make it possible to study the development 
of other word order variables. Besides OV–VO and different types of OV 
word orders, the empirical findings comprise information of the relative 
order of auxiliaries and main verbs (VAux vs. AuxV), prepositional phrases 
and main verbs (PP-V vs. V-PP) as well as predicatives and main/copula 
verbs (PredV vs. VPred). The common denominator of the variables is that 
they presumably involve a syntactic head and a complement or at least a 
complement-like constituent within the verbal projection. 
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The word order variables are studied in a corpus of 43 older Swedish texts 
written between ca. 1220 and 1758. The literary works are divided into sev-
en chronological stages: Early Old Swedish I (1220–1374; legal texts), Early 
Old Swedish II (1220–1374; non-legal texts), Late Old Swedish I (1375–
1449), Late Old Swedish II (1450–1525), Early Modern Swedish I (1526–
1599), Early Modern Swedish II (1600–1699) and finally, texts written in the 
1700s.106 In sum, the main data consists of 4,650 clauses showing Fin envi-
ronments and 2,210 clauses showing Aux environments, each clause con-
taining evidence for at least one of the variables OV–VO, AuxV–VAux, 
PP-V–V-PP and PredV–VPred. 

The loss of OV word order 
The investigations of older Swedish word order in the thesis result in numer-
ous findings, major as well as minor. The results are therefore not easily 
summarized without losing important details. With this reservation, Figure A 
shows the overall development of OV, PredV, PP-V and VAux in the history 
of Swedish during the seven periods mentioned above. The numbers for OV 
etc. are given in percentages, 100 percent being all examples of OV and VO 
etc. in both Fin and Aux environments. Regarding the variable PP-V vs. 
V-PP, PP adjuncts as opposed to PP complements are excluded from the 
figure. The exact numbers can be recreated using the data in tables 7–10, in 
Chapter 6 of the thesis.107 

 
Figure A. The decline of preverbal complements in the history of Swedish. 
                               
106 The chronological stages are based on the established divisions of Swedish language histo-
ry, but are more fine-grained. The dividing of Early Old Swedish into two periods is not 
strictly chronological, but takes genre into consideration (legal vs. non-legal text). This is 
because Early Old Swedish legal texts probably belong to an earlier stage of the history of OV 
word order than non-legal texts (cf. Delsing 1999).  
107 To exclude PP adjuncts, one also needs to consult tables 80–93 in Appendix 4. 
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As is clear from Figure A, all four types of preverbal complements drop in 
frequency during the Early Old Swedish period. There are certainly differ-
ences between the preverbal categories; objects occur before a main verb in 
almost 80 percent of possible cases in Early Old Swedish I, while the corre-
sponding number is 20 percent for main verbs preceding an auxiliary. The 
diachronic tendency is still very clear, and is similar for objects, predica-
tives, PP complements and main verbs. Between Early Old Swedish II and 
Early Modern Swedish II, the picture appears more stable; OV and related 
word orders continue to occur. For quite a long time, especially between 
Late Old Swedish I and Early Modern Swedish I, OV appears to be more 
frequent than PredV and PP-V. VAux seems to have almost disappeared 
during Late Old Swedish I, but actually increases in frequency during Late 
Old Swedish II and Early Modern Swedish I. This may have been induced 
by the extensive language contact between Swedish and Low German, which 
peaked during the 15th century. Finally, all four categories drop in frequency 
again after Early Modern Swedish II. In texts from the 1700s, the percent-
ages fall below 10 percent for OV and PP-V, while PredV and VAux are 
close to zero. 

As a synthesis, the history of OV word order could be divided into three 
different periods (or ages). Early Old Swedish I can be considered the golden 
age of OV word order, as all types of complements show relatively high 
scores for a preverbal position. It should be pointed out, however, that even 
this is a period of variation, since post-verbal complements are generally 
possible. The 1700s may be called the age of disappearance. Here, the de-
cline of preverbal objects, predicatives, PP complements and main verbs 
seems to be nearing its end. There is no doubt that OV and related word or-
ders are still used to some extent in texts of this period, but there is further 
evidence of a complete disappearance towards the end of the century. 

Between the golden age of OV word order and the age of disappearance, 
there is a period of more than 400 years that may be characterized as the age 
of changeable variation. During this period, the different preverbal catego-
ries lose and gain in frequency in different ways. There are further aspects of 
the variability as well that do not emerge from the overall picture given in 
Figure A. To name just one, the impact on the variation between OV and VO 
changes depending on the DP type of the objects, as first reported by Delsing 
(1999). From Late Old Swedish onwards, OV is rare if the object consists of 
a DP with an article, a genitival attribute, a numeral or a proper name, as a 
consequence, according to Delsing (1999), of these DP types having a pho-
netically realized element in D°. 

Within the age of changeable variation, there is also a change in frequen-
cy regarding the distribution of different types of OV word order. In Old 
Swedish there is a clear preference for Fin-Obj-Main word order, including 
subordinate clauses where the object is also allowed to precede a finite verb. 
From Late Old Swedish II and onwards, Fin-Obj-Main is replaced by 
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Obj-Fin-Main and Obj-Main-Fin. This was first observed by Petzell (2011), 
whose findings the present study of Fin environments corroborates. Petzell 
(2011) argues that this mirrors a change in the position of the object within 
the OV system, from preceding the main verb only to preceding all VP-
internal verbs. However, as will be explained in the next section, such a con-
clusion is problematic. 

V-to-I movement and subordinate clause word order 
There is clear evidence that the word order of subordinate clauses has 
changed during the history of Swedish. In the earliest stages of Old Swedish, 
the word order of subordinate clauses is reminiscent of that in main clauses, 
since the finite verb tends to be placed before sentence adverbials, e.g. nega-
tions. Present day Swedish shows a distinctive asymmetry between main and 
subordinate clause word order. Due to V2, the finite verb precedes sentence 
adverbials in main clauses, whereas sentence adverbials are pre-verbal in 
subordinate clauses; see the examples in (5a–b). 

(5)  a. Jag kommer inte  hem  ikväll.                       Fin-Neg 
    I   come    not  home tonight 

      ‘I’m not coming home tonight’ 

    b. Jag vet   att   jag inte  kommer hem  ikväll.           Neg-Fin 
      I   know that  I   not  come    home tonight 
      ‘I know that I’m not coming home tonight’ 

We can thus conclude that the word order Fin-Neg has been replaced by 
Neg-Fin in the history of Swedish subordinate clauses. Since Platzack 
(1988), the change in word order has been analyzed as a loss of V-to-I 
movement. In Old Swedish, the finite verb moved across a negation from V° 
to I°, while the verb remains in situ in present day Swedish. In (6a–b), the 
two word orders and their corresponding analyses are exemplified, the first 
example coming from an Old Swedish text, the second from an Early Mod-
ern Swedish text. 

(6)  a. hulkum   han  wilde    ey  tro (JärT 30)  
      those    he   wanted  not believe 
      ‘those he didn’t want to believe in’ 
      [CP hulkum [IP han [I° wilde] ey [VP tv tro]]]                      
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    b. at    iag   inte  kune besina   migh (Horn 48)                 
      that  I    not  could control  REFL 
      ‘that I couldn’t control myself’ 
      [CP at [IP iag inte [VP kune besina migh]]] 

In this context, it is inevitable to note that the emergence of Neg-Fin seems 
to coincide in time with the word order change within the OV system. 
Neg-Fin gains in frequency from Late Old Swedish II and onwards (see 
Platzack 1988; Falk 1993; Håkansson 2011). As stated in previous section, 
the same is true of the change from Fin-Obj-Main to OV word orders where 
the object precedes the finite auxiliary. Thus, rather than a change in the 
position of objects (cf. Petzell 2011), the development could be analyzed as 
a loss of V-to-I movement. Such a hypothesis gets further support from the 
use of OV word orders in Aux-environments. Non-finite auxiliaries cannot 
move from V° to I°, which means that verb movement should not have an 
impact on the relative order of objects and said auxiliaries. If objects usually 
precede unmoved auxiliaries, we expect Obj-Aux-Main and Obj-Main-Aux 
already to be more dominant than Aux-Obj-Main in Old Swedish, and to 
continue to be so as long as OV word order is possible. This is indeed the 
case. 

However, this conclusion gives rise to an intriguing follow-up question. A 
word order like Obj-Main-Fin must have the finite verb in situ if its increase 
in frequency is due to the loss of V-to-I movement. Thus, V-to-I cannot take 
place without exception within Early Old Swedish, since Obj-Main-Fin is a 
rare but existent word order at the time. Such a conclusion could violate 
what is known as the Rich Agreement Hypothesis, or RAH for short (see e.g. 
Koeneman & Zeijlstra 2014). The much-debated RAH postulates a universal 
correspondence between V-to-I movement and rich subject-verb agreement, 
rich being taken to include some separate forms for singular and plural, and 
separate forms for first, second and third person in at least one numerus (see 
Koneman & Zeijlstra 2014). Old Swedish verbal inflection loses its status as 
rich around 1450, when person agreement disappears, at least partially (see 
e.g. Falk 1993:154–156).108 According to RAH, V-to-I should be obligatory 
until the middle of the Late Old Swedish era. 

To discuss the presence of V-to-I before the loss of rich agreement, the 
thesis includes an investigation of subordinate clause word order in texts 
written before 1450. The main conclusion of the investigation is that the 
possibility to maintain that V-to-I is obligatory relies heavily on the exist-
ence of I°-final structures. In I°-final structures, a finite verb is assumed to 
move from a head final VP to head final IP. This movement is not visible, 
however, since the terminals of V° and I° are linearly adjacent in such a con-

                               
108 This is true of eastern central Swedish. Some dialects in the southwest of Sweden pre-
served person agreement until the 20th century (see Horn af Åminne 2017; Petzell 2018). 
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figuration of phrase structure. Thus, there is no immediate way to confirm 
the existence of I°-final structures. 

A few indirect predictions can be drawn from the hypothesis of I°-final 
structures, both for Old Swedish and for a language like German (cf. Haider 
2010:54–68). However, these predictions do not seem to indicate that the 
verb has moved in clauses that could be analyzed in this way, and the idea of 
I°-final structures is rejected for Old Swedish (and possibly for human lan-
guages in general). As a consequence, V-to-I movement does not occur in all 
subordinate clauses in Old Swedish, which goes against the predictions of 
RAH in its present form. It is nevertheless important to note that this does 
not necessitate total rejection of the hypothesis, as will become clear in foll-
owing section. 

Older Swedish as a T3 language 
The latter part of the thesis focuses on the syntactic mechanisms resulting in 
OV and VO word order in older Swedish and other Germanic languages. 
After initial considerations, the Basic Branching Constraint (BBC) is adopt-
ed as a restriction on human grammars. The basic assumption of BBC is that 
syntactic structures are universally right-branching (Haider 2010; 2013), 
which means that all specifier positions must precede the head of the phrase. 
Furthermore, there are restrictions regarding which types of complements 
that can be in a position to the left of their heads. Only non-projected lexical 
heads can take a left-hand complement.109 

BBC provides a principled answer to how VP is structured in OV and VO 
languages together with the Principle of Directional Identification (PDI) (see 
Haider 2013:4). PDI basically states that arguments must be identified by a 
head under canonical directionality, meaning that heads are coded to pre-
cede or follow their arguments. In OV languages, a VP with two objects is 
structured as in (7a). The identification takes place to the left, and both ob-
jects can be identified with the verb remaining in its first-merged position. 
As shown in (7b), a VP in VO languages is necessarily more complex. The 
first object can be identified without the verb moving, but not the second 
one. To identify the second object, the verb has to move to a higher VP, cre-
ating a so-called VP shell. 

                               
109 One consequence of the BBC concerns possible linearizations of an auxiliary, a main verb 
and a complement. BBC predicts that the combination V-O-Aux should exist, since the struc-
ture [AuxP [VP V O] Aux] is left-branching. This is certainly true in the history of Swedish, 
since such a word order has never been found. This also means that BBC has overlapping 
predictions with another proposed constraint on structure and word order in human languages: 
the Final-over-Final Condition (see e.g. Biberauer, Holmberg & Roberts 2014). In the thesis, 
it is emphasized that the degree of convergence between BBC and FOFC is in need of further 
clarification. 



 277

(7) a. [VP Obj [Obj←V°]]                              OV languages 
   b. [VP V°i→ [VP Obj [ti→Obj]]]                       VO languages 

An important addition, however, is that OV and VO are not the only con-
ceivable options for a grammar within the context of BBC and PDI. The 
directionality can also be un(der)specified, allowing verbs to identify argu-
ments either to the left or to the right. Languages which accept both OV and 
VO word order are called T3 (= type 3) languages. Older Scandinavian lan-
guages are prime candidates for being classified as T3 rather than OV or VO 
languages, since the relative order between verb and object is variable (cf. 
Haider 2013:97–135). In this context, an important observation can be made 
regarding the word order in clauses with ditransitive verbs. Grammars with 
rigid OV and VO word order can generate one word order each, with both 
objects on the same side of the verb (OOV and VOO respectively). Both 
these word orders are acceptable in a T3 language, but there is also a T3-
specific variant where the objects are distributed on both sides of the verb: 
OVO. As shown in (8a–c), all three word orders can be found in older Swe-
dish texts. 

(8)  a. þa    sculu   bønder  giuæ byscupi  þrer   marcher (ÄVgL KB III)   
      then  should farmers  give  bishop  three  marks  
      ‘Farmers should then give the bishop three marks’  

    b. K[onongær]  skal þa   þrim  mannum  friþ   giuæ (ÄVgL RB I 1) 
      King         shall then three  men     peace give 

    ‘The king shall then make three men free from guilt’ 

    c. þy  at    han   ma   eigh hanum  syniæ  ranzsak (ÄVgL ÞB VI)   
      for that  he   may not  him    refuse  investigation 
      ‘for he may not refuse to offer him a trial’ 

Consequently, a general assumption in the thesis is that older Swedish and 
other older Scandinavian varieties should be classified as T3 languages. The 
question to be answered is accordingly why the T3 property has been lost, 
and why the directionality is specified as rightward (VO) instead of leftward 
(OV). The basic claim is that a gradual loss of OV word orders is connected 
to V-to-I movement. As pointed out already by Kiparsky (1996), Germanic 
languages with V-to-I movement seem to lose the possibility of OV. This is 
true of all Scandinavian languages, as well as of English. Yiddish is another 
case in point, since it exhibits V-to-I, and the frequency of OV clearly has 
decreased over time, although T3 properties were still visible at the beginn-
ing of the 20th century. Other West Germanic varieties, e.g. German, Dutch, 
Frisian, Afrikaans, do not seem to have had V-to-I, and in these languages 
OV has become the only available option (cf. Kiparsky 1996; Haider 2014). 
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The loss or decrease of OV can also be further explained in terms of pars-
ing efficiency. Using the parsing theory presented by Hawkins 1994, it can 
be shown that V-to-I movement (and V-to-I-to-C in main clauses) leads to a 
VP (or AuxP) with an auxiliary and a main verb always being easier to 
parse, if VO is the linear order and not OV. Such an explanation is in line 
with the fact that the loss of OV is a drawn out and gradual development, 
rather than an abrupt change. Parsing principles primarily affect the language 
usage and not the language system, although the gradual change of the usage 
finally leads to a syntactic change where a T3 grammar is lost and OV is no 
longer generated. 

Furthermore, BBC and PDI can also yield new insight regarding V-to-I 
movement and the Rich Agreement Hypothesis. As concluded in the last 
section, it is highly problematic to assume that V-to-I takes place in all sub-
ordinate clauses in Old Swedish before the loss of rich agreement. If the 
hypothesis of I°-final structures is rejected, the grammar of German also 
poses a serious problem for RAH, since it has rich agreement but the finite 
verb always stays in V°. Hence, the positive evidence for RAH almost ex-
clusively comes from VO languages. OV languages tend to be overlooked in 
the discussion due to the surface identity between V°-final and I°-final struc-
tures (e.g. Tvica 2017). It is not unreasonable to ask if RAH only applies to 
VO languages. 

A revised version of RAH which takes both OV and VO into account is 
actually predicted by the BBC and PDI, at least in part. As argued at length 
by Haider (2010:45–85), IP is only projected in (S)VO languages, since an 
argument can only be identified as a subject by moving to [Spec, IP]. In 
(S)OV languages on the other hand, all arguments are inside the canonical 
directionality of V°, which means that the subject may be identified VP in-
ternally. Thus, IP is not and cannot be projected in an OV language like 
German (or, for that matter, in a cross-categorial head-final language like 
Japanese). If this is correct, RAH needs an additional condition with regard 
to the PDI value: V-to-I movement implies rich agreement as well as right-
ward identification. 

This revised or extended version of RAH (see section 8.3.1 for a possible 
formulation) does not specify how T3 languages are supposed to fit into the 
picture. The T3 language Old Swedish certainly indicates that V-to-I does 
take place as long as there is rich agreement, but also that some sort of op-
tionality is involved. The question of RAH and T3 languages is left partially 
undecided in the thesis, but it is emphasized that rich agreement quite possi-
bly does affect the word order in T3 languages. When rich agreement is lost 
in Late Old Swedish, subordinate clause word order rapidly changes, which 
is completely in line with the development predicted by RAH. 
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Bilaga 1. Excerperade och citerade texter 

Nedan redovisas de äldre svenska texter som har citerats och/eller excerpe-
rats i avhandlingen. Poster markerade med * har excerperats utifrån den 
elektroniska version som återfinns på Fornsvenska textbanken 
[http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/]. Om ej annat anges är excerperingen 
baserad på hela verket. 

Undersökningskorpusens fornsvenska texter 
*B&J = Barlaam och Josaphat. I: Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av 

Gustav Edvard Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Sven-
ska fornskriftsällskapet 28.) Stockholm: Norstedt. S. 3–107. 

*Bir = Heliga Birgittas uppenbarelser, utg. av Gustav Edvard Klemming, 
1857–1858. Bok 1–3. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsäll-
skapet 14:1.). Stockholm: Norstedt. 

*Bo = Bonaventuras betraktelser över Christi lefverne, utg. av Gustav Ed-
vard Klemming, 1859–1860. (Samlingar utgivna av Svenska forn-
skriftsällskapet 15.). Stockholm: Norstedt. 

*Di = Sagan om Didrik af Bern, utg. av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, 
1850–1854. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 10.) 
Stockholm: Norstedt. [Excerperingen är baserad på s. 1–205, alltså 
Hand A.] 

HT = Historia Trojana, utg. av Robert Geete, 1892. (Samlingar utgivna av 
Svenska fornskriftsällskapet 29.) Stockholm: Norstedt.  

JT 1 = Jönköping stads tänkebok 1456–1548, utg. av Carl M. Kjellberg, 
1918. Jönköping. [Partier från åren 1456–1525 är excerperade.] 

*JärT = Järteckensboken. I: Klosterläsning, utg. av Gustav Edvard Klem-
ming, 1877–1878. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 
22.). Stockholm: Norstedt. S. 3–128.  

*KM = Karl Magnus saga. I: Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av 
Gustav Edvard Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Sven-
ska fornskriftsällskapet 28.) Stockholm: Norstedt. S. 250–288. 

*KS = En nyttigh bok om konunga styrilse och höfdinga, utg. av Lennart 
Moberg, 1974. Faksimil av utgåva från 1634 av Johannes Bureus. 
Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
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KT = Kalmar stads tänkebok, utg. av Ivar Modéer och Sten Engström, 1945–
1949. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 57.). Upp-
sala: Almqvist & Wiksell. [Partier från åren 1402–1446 är excerpe-
rade.] 

*LegBu = Ett fornsvenskt legendarium, utg. av Georg Stephens, 1847. (Sam-
lingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:1–2.). Stockholm: 
Norstedt. [Partier baserade på Codex Bureanus är excerperade.] 

*LinLeg = Linköpingslegendariet. I: Ett fornsvenskt legendarium, utg. av 
Georg Stephens, 1847–1874. (Samlingar utgivna av Svenska forn-
skriftsällskapet 7:2–3). Stockholm: Norstedt. [Excerperingen är base-
rad på de femton första legenderna i Linc B 70a, alla översatta av Nils 
Ragvaldi.] 

*Luc = Lucidarius. I: Svenska kyrkobruk under medeltiden, utg. av Robert 
Geete, 1900. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 33.). 
Stockholm: Norstedt. S. 93–246. [Excerperingen är baserad på Red-
aktion B.] 

*MB1B = Fem Moseböcker på svenska enligt Cod. Holm, A 1, utg. av Olof 
Thorell, 1959. (Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet 
60.) Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

*MEL = Magnus Erikssons landslag. Samling af Sweriges gamla lagar, utg. 
av Carl Johan Schlyter, 1862. Tionde bandet Lund: Berlingska bok-
tryckeriet. 

*N&V = Namnlös & Valentin, utg. av Werner Wolff, 1934. (Samlingar ut-
givna av Svenska fornskriftsällskapet 52.) Uppsala: Almqvist & Wik-
sell. 

SpecV = Speculum Virginum, utg. av Robert Geete, 1897–1898. (Samlingar 
utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 31.) Stockholm: Norstedt. 
[Excerperingen är baserad på s. 3–499.] 

STb 1 = Stockholm stads tänkeböcker 1474–1483, utg. av Emil Hildebrand, 
1917. Stockholm: Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rö-
rande Skandinaviens historia. 

*SVM = Sju vise mästare. I: Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av 
Gustav Edvard Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Sven-
ska fornskriftsällskapet 28.). Stockholm: Norstedt. S. 113–172. [Ex-
cerperingen är baserad på A-handskriften.] 

*UL = Upplandslagen. Samling af Sweriges gamla lagar, utg. av Carl Johan 
Schlyter, 1834. Tredje bandet. Stockholm: P.A. Norstedt & Söner. 

ÄVgL = Äldre Västgötalagen. Äldre Västgötalagen och dess bilagor i Cod. 
Holm. B 59, utg. av Föreningen för Västgötalitteratur genom Per-Axel 
Wiktorsson, 2011. Del II. (Skara skrifthistoriska sällskaps skriftserie 
nr 60.). Skara: Föreningen för Västgötalitteratur. [Excerperingen är 
baserad på s. 6–164.] 
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*ÖgL = Östgötalagen. Samling af Sweriges gamla lagar, utg. av Hans 
Samuel Collin & Carl Johan Schlyter, 1834. Andra bandet. Stock-
holm: P. A. Norstedt & Söner. 

Undersökningskorpusens nysvenska texter 
*Brahe = Per Brahe den äldres fortsättning af Peder Svarts krönika, utg. av 

Otto Ahnfelt, 1897. Lund. 
*Columbus = Columbus, Samuel. Mål-Roo eller roo-mål, utg. på grundval 

av de bevarade manuskripten med inl. och ordförklaringar av Bengt 
Hesselman, 1935. (Nordiska texter och undersökningar 6.) Stockholm: 
Hugo Geebers förlag. 

*Dalin = Dalin, Olof. Then Swänska Argus. Del I–II, utg. av Bengt Hessel-
man och Martin Lamm, 1910–1914. Stockholm: Bonnier. [Excerpe-
ringen är baserad på S. 1–268.] 

Ekeblad = Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad, utg. med inled-
ning, kommentar och register av Sture Allén, 1965. (Nordistica Go-
thoburgensia 2.) Göteborg: Almqvist & Wiksell. 

*GVB = Biblia, det är All then Helgha Scrifft på swensko. Tryckt j Vpsala 
1541. [Excerpering är baserad på Markusevangeliet, Lukasevangeliet 
och Johannes uppenbarelsebok]. 

*Gyllenborg = Gyllenborg, Carl. Swenska sprätthöken, utg. av Lars Breit-
holz, 1923. Stockholm: Bonnier. 

*Gyllenhielm = Gyllenhielm, Carl Carlsson. Egenhändige anteckningar rö-
rande tiden 1597–1601. I: Historiska handlingar 20, utg. av Johan 
Axel Almqvist, 1905. Stockholm: Norstedt. S. 258–395. 

Gyllenstierna = Nils Gyllenstiernas brev och rapporter från den engelska 
beskickningsresan 1561–1562. I: Historiska handlingar 30:1. Stock-
holm. S. 109–232. 

*HimÖrt = Mag. Joh. Qvirsfelds Himmelska örtegårds-sällskap. Aldeles å 
nyo förswenskadt af Olof Rönigk, 1758. Stockholm: Lars Salvii För-
lag. 

*Hiärne = Hiärne, Urban. En kort berättelse och memorial om heerden Ce-
ladons och den ädla herdinnan Stratonices kärleek, utg. av Magnus 
von Platen, 1952. Stockholm: Hugo Geebers Förlag. 

*Horn = Horn, Agneta. Beskrivning över min vandringstid, utg. med inled-
ning och kommentar av Gösta Holm, 1959. (Nordiska texter och un-
dersökningar 19.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

*Högström = Högström, Pehr. Beskrifning öfwer de til Sweriges krona ly-
dande lapmarker. Faksimilutgåva av 1:a upplagan, 1980. Umeå: Två 
förläggare. 

JSmT = Jönköping smedsämbetes tänkebok. 1643–1657, utg. genom Egil 
Lönnberg, 1940. Jönköping. 
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JT 2 = Se JT 1. Partier från åren 1526–1548 är excerperade 
*Petri = En swensk cröneka af Olavus Petri. I: Samlade skrifter av Olavus 

Petri IV, utg. av Jöran Sahlgren, 1917. Uppsala: Sveriges kristliga stu-
dentrörelses förlag. [Excerperingen är baserad på S. 1–197, alltså 
Hand A. Belägg skrivna med Hand B uteslutna.]  

Rudbeckius = Rudbeckius, Johannes. Predikan. I: Svenska texter 7. Svensk 
predikan från reformationstiden till frihetstiden i urval av Albert Wif-
strand, utg. av Gustaf Fredén och Albert Wifstrand. Stockholm: Sven-
ska bokförlaget/Norstedt. S. 8–24. 

*Runius = Runius, Johan. Prosastycken på svenska, utg. av Erik Noréen, 
1950. (Svenska författare utg. av svenska vitterhetssamfundet 
XVII:3.) Stockholm: Bonnier. 

STb 2 = Stockholms stadsböcker från äldre tid. Andra serien. Ny följd. 
1544–1548, utg. av Johan Axel Almquist, 1939. Stockholm: Norstedt. 

STb 3 = Stockholm stads tänkeböcker. Från år 1592. Del XXI. 1633, red. av 
Bo Enhammar, 2006. Stockholm: Stockholms stadsarkiv. [Excerpe-
ringen är baserad på konceptversionen.] 

*Stålhammar = Jon Stålhammars brev till sin fru Sofia Drake 1700–1708. I: 
Karolinska krigares dagböcker VII, utg. av August Quennerstedt, 
1912. Lund. S. 1–192. 

*Swart = Swart, Peder Andersson. Konung Gustaf I:s krönika, med inled-
ning och ordförklaringar utg. av Nils Edén, 1912. Stockholm: Ljus. 

Övriga excerperade och citerade texter 
LegBil= Se LegBu. [Excerperingen är baserad på hela verket, men belägg 

med identisk ledföljd i LegBu har uteslutits.] 
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Bilaga 2. Excerperade partier i undersökningen 
av Fin-kontexter 

Kommentar: Av tabell 46–47 nedan går det att återskapa hur de äldre 
svenska texterna har delats upp i undersökningen av Fin-kontexter (jfr av-
snitt 5.1.5). I uppdelningen av äldre fornsvenska lagtexter har jag utgått från 
den redan existerande uppdelningen i balkar. Angivelsen 6: GB till höger om 
ÄVgL betyder alltså att del 6 i Äldre Västgötalagen består av giftermålsbal-
ken. Balkarnas förkortning följer helt de som används i serien Samling af 
Sweriges gamla lagar. För texter från resterande perioder anger jag istället 
ett nummer, som syftar på den sida i utgåvan där delen börjar. Angivelsen 3: 
27 till höger om JärT betyder alltså att del 3 i Järteckensboken börjar på sida 
27. Om inget annat sägs börjar en del överst på sidan. Vid några tillfällen 
anges ett r. och ett ytterligare nummer, vilket betyder att en del börjar på en 
viss rad. Angivelsen 9: 463 r. 19 till höger om LinLeg betyder alltså att Lin-
köpingslegendariets nionde del börjar på sida 463 rad 19. 

För ett fåtal av texterna kan uppdelningen förefalla ologisk, då vissa delar 
verkar betydligt längre än andra, och en senare del tycks börja före en tidi-
gare del. Detta beror på att en fil från Fornsvenska textbanken legat till 
grund för uppdelningen, och att denna inte är organiserad på samma sätt som 
utgåvan. Om så är fallet bör Fornsvenska textbankens fil konsulteras om 
uppdelningen ska återskapas. 
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Tabell 46. De fornsvenska texternas uppdelning vid excerperingen av Fin-kontexter. 

Text Delar 

ÄVgL 1: KB 2: Md 3: SB 4: BB 5: AB 6: GB 7: RB 8: JB 9: ÞB 10: FS 
ÖgL 1: KrB 2: Eþs 3: DrB 4: Vaþ 5: GB 6: ÆB 7: ES 8: VinsB 9: RB 10: BB 
UL 1: KkB 2: KgB 3: ÆB 4: MB 5: JB 6: KpB 7: VB 8: ÞB 
MEL        1: KgB 2: GB 3: ÆB 4: EgnB 5: BB 6: KpB 7: ÞgB 8: EþsB 9: HgB 10: DrVl 11: 

DrVþ 12: SVl 13: SrVþ 14: ÞjB 
LegBu 1: 3 2: 14 3: 25 4: 54 5: 71 6: 134 7: 145 8: 165 9: 176 10: 189 
KS 1: 1 2: 9 3: 18 4: 27 5: 36 6: 45 7: 54 8: 63 9: 72 10: 80 
MB1B 1: 1 2: 41 3: 81 4: 121 5: 161 6: 201 7: 241 8: 281 9: 321 10 :361 
JärT 1: 3 2: 15 3: 27 4: 40 5: 52 6: 65 7: 77 8: 90 9: 102 10: 115 
Bo 1: 1 2: 26 3:51 4: 76 5: 101 6: 126 7: 151 8: 176 9: 201 10: 226 
SVM 1: 113 2: 119 3: 125 4: 131 5: 137 6: 143 7: 149 8: 156 9: 162 10: 168 
KM 1: 250 2: 254 3: 258 4: 262 5: 266 6: 270 7: 274 8: 278 9: 282 10: 286 
Bir 1: 3 2: 41 3: 81 4: 121 5: 161 6: 201 7: 241 8: 281 9: 321 10: 361 
KT 1: 2 2: 13 3: 25 4: 33 5: 40 6: 47 7: 54 8: 61 9: 70 10: 79  
B&J 1: 3 2: 13 3: 23 4: 33 5: 43 6: 53 7: 63 8: 73 9: 83 10: 93 
N&V 1: 2 2: 18 3: 34 4: 50 5: 66 6: 82 7: 98 8: 114 9: 130 10: 146 
Di 1: 2 2: 21 3: 41 4: 61 5: 81 6: 101 7: 121 8: 141 9: 161 10: 181 
JT 1 1: 6 2: 17 3: 27 4: 38 5: 49 6: 60 7: 70 8: 81 9: 92 10: 103 
STb 1 1: 1 2: 41 3: 81 4: 121 5: 161 6: 201 7: 241 8: 281 9: 321 10: 361 
SpecV 1: 3 2: 50 3: 100 4: 150 5: 200 6: 250 7: 300 8: 350 9: 400 10: 450 
Luc 1: 121 2: 133 3: 145 4: 157 5: 169 6: 181 7: 193 8: 205 9: 217 10: 229 
LinLeg 1: 276 2: 298 3: 319 4: 409 5: 431 6: 439 7: 64 r. 15 8: II:668 9: 463 r. 19 10: 164 
HT 1: 1 2: 18 3: 36 4: 52 5: 68 6: 86 7: 103 8: 120 9: 137 10: 155 
Anm. Tillägget II vid Linköpingslegendariets åttonde del syftar på att denna del återfinns i 
andra delen av Fornsvenska legendariet, till skillnad från övriga delar som återfinns i den 
tredje delen. 
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Tabell 47. De nysvenska texternas uppdelning vid excerperingen av Fin-kontexter. 

Text Delar 

JT 2 1: 113 2: 118 3: 123 4: 127 5: 131 6: 135 7: 140 8: 145 9: 150 10: 155 
Petri 1: 1 2: 21 3: 41 4: 61 5: 81 6: 101 7: 121 8: 141 9: 161 10: 181 
GVB 1: 105M 2: 120M 3: 135M 4: 150M 5: 33L 6: 63L 7: 93L 8: 762JU 9: 780JU 

10: 798JU 
STb 2 1: 3 2: 26 3: 51 4: 76 5: 101 6: 126 7: 151 8: 176 9: 201 10: 226 
Swart 1: 1 2: 16 3: 31 4: 46 5: 61 6: 76 7: 91 8: 106 9: 121 10: 136 
Gyllenstierna 1: 109 2: 121 3: 133 4: 146 5: 159 6: 172 7: 185 8: 198 9: 211 10: 224 
Brahe 1: 1 2: 7 3: 13 4: 20 5: 27 6: 34 7: 41 8: 48 9: 55 10: 62  
Rudbeckius 1: 8 2: 10 3: 12 r.20 4: 14 r.11 5: 15 r. 12 6: 17 7: 18 r.16 8: 19 r. 25 9: 21 r. 

11 10: 22: r. 22 
STb 3 1: 67 2: 84 3: 101 4: 118 5: 135 6: 152 7: 169 8: 187 9: 205 10: 223   
Gyllenhielm 1: 258 2: 271 3: 284 4: 297 5: 310 6: 323 7: 336 8: 349 9: 362 10: 375 
Ekeblad 1: 5 r. 9 2: 23 r.10 3: 40 4: 57 5: 74 6: 91 7: 108 8: 125 9: 142 10: 160 
JSmT 1: 11 2: 18 3: 26 4: 33 5: 41 6: 48 7: 55 8: 63 9: 70 10: 78 
Horn 1: 3 2: 14 3: 25 4: 36 5: 47 6: 58 7: 69 8: 80 9: 91 10: 102 
Hiärne 1: 5 2: 11 3: 16 4: 21 5: 27 6: 33 7: 39 8: 45 9: 50 10: 55 
Columbus 1: 3 2: 10 3: 17 4: 25 5: 32 6: 40 7: 47 r. 11 8: 53 r. 22 9: 60 10: 68 
Stålhammar 1: 1 2: 22 3: 40 4: 59 r. 25 5: 79 6: 98 r. 21 7: 118 r. 16 8: 139 9: 157 10: 173  
Runius 1: 34 2: 44 3: 54 4: 64 5: 74 6: 84 7: 94 8: 104 9: 114 10: 124  
Dalin 1: 1 2: 21 3: 41 4: 61 5: 81 6: 101 7: 121 8: 141 9: 161 10: 181 
Gyllenborg 1: 20 2: 29 3: 38 4: 47 5: 56 6: 65 7: 74 8: 83 9: 92 10: 101  
Högström 1: 3 2: 12 3: 21 4: 30 5: 39 6: 48 7: 57 8: 66 9: 75 10: 84 
HimÖrt 1: 7 2: 11 3: 14 (Ty än…) 4: 18 (Kommer dock…) 5: 22 6: 165 7: 168 (Sjä-

len. Ja…) 8: 340 (Bedröwfas du…) 9: 344 10: 347 (Därföre tackar…) 
Anm. Tilläggen M, L och JU för delar i Gustav Vasas Bibel avser i tur och ordning Markus-
evangeliet, Lukasevangeliet och Johannes uppenbarelsebok. Tillägg inom parentes för Him-
melska örtagårdsällskap syftar på med vilka ord en del börjar. 
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Bilaga 3. Primärdata till undersökningarna i 
kapitel 6 

Tabell 48. OV, PP-V och PredV i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Fin-
kontexter. 

Text OV PP-V PredV 

ÄVgL 82/107 39/80 7/9 
ÖgL 74/114 38/78 0/2 
UL 95/111 34/66 6/7 
MEL 100/127 33/61 7/13 
LegBu 42/83 18/67 7/17 
KS 42/85 15/60 9/27 
MB1B 16/90 5/61 2/17 
JärT 13/55 3/56 2/5 
Bo 19/61 3/38 0/6 
SVM 42/75 5/25 1/4 
KM 22/57 5/41 2/9 
Bir 5/43 1/48 1/13 
KT 30/73 8/75 3/7 
B&J 33/50 21/47 0/3 
N&V 19/61 7/45 0/16 
Di 24/76 2/29 0/4 
JT 1 14/64 3/51 1/4 
STb 1 6/78 11/81 0/12 
SpecV 16/52 5/45 0/11 
Luc 28/56 10/44 3/9 
LinLeg 30/76 9/44 0/1 
HT 9/53 3/45 0/8 
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Tabell 49. OV, PP-V och PredV i undersökningskorpusens nysvenska texter – Fin-
kontexter. 

Text OV PP-V PredV 

JT 2 16/53 9/68 1/4 
Petri 16/48 9/49 3/12 
GVB 14/60 6/37 2/13 
STb 2 23/59 11/61 3/10 
Swart 18/49 19/49 0/11 
Gyllenstierna 31/39 38/54 2/11 
Brahe 9/61 8/67 2/12 
Rudbeckius 15/51 17/44 6/15 
STb 3 10/68 13/61 1/6 
Gyllenhielm 32/60 35/70 1/10 
Ekeblad 24/70 16/49 2/9 
JSmT 22/65 23/64 3/9 
Horn 4/55 4/45 0/10 
Hiärne 12/71 9/41 0/4 
Columbus 3/69 8/46 0/9 
Stålhammar 8/56 6/55 0/8 
Runius 11/68 13/45 0/7 
Dalin 3/47 10/51 0/16 
Gyllenborg 1/74 4/37 0/20 
Högström 2/46 35/72 0/12 
HimÖrt 2/68 17/64 2/11 
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Tabell 50. OV, PP-V och PredV i undersökningskorpusens fornsvenska texter – 
Aux-kontexter. 

Text OV PP-V PredV 

ÄVgL 0/6 0/2 0/0 
ÖgL 9/13 2/9 0/1 
UL 19/22 7/12 0/0 
MEL 10/12 2/5 0/0 
LegBu 12/29 0/16 0/2 
LegBil 32/86 7/53 4/12 
KS 2/3 0/2 1/1 
MB1B 5/27 0/21 0/5 
JärT 3/22 0/7 0/4 
Bo 14/42 3/27 1/5 
SVM 6/13 0/0 0/0 
KM 1/3 0/0 0/0 
Bir 2/28 2/21 0/7 
KT 0/0 0/0 0/0 
B&J 6/11 1/4 0/0 
N&V 1/4 0/2 0/1 
Di 10/16 0/4 0/0 
JT 1 3/14 0/7 0/1 
STb 1 0/8 1/10 0/2 
SpecV 22/60 16/45 2/8 
Luc 2/2 3/5 1/3 
LinLeg 7/25 4/16 0/0 
HT 8/35 1/23 1/2 
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Tabell 51. OV, PP-V och PredV i undersökningskorpusens nysvenska texter – Aux-
kontexter.  

Text OV PP-V PredV 

JT 2 2/12 0/12 0/0 
Petri 5/59 16/71 2/39 
GVB 3/15 1/6 0/1 
STb 2 11/43 5/24 0/2 
Swart 9/39 1/19 0/4 
Gyllenstierna 26/47 22/35 0/2 
Brahe 1/26 4/21 0/2 
Rudbeckius 0/2 1/2 0/0 
STb 3 12/43 8/32 0/2 
Gyllenhielm 25/55 21/49 3/9 
Ekeblad 8/51 8/43 1/5 
JSmT 18/31 20/43 2/4 
Horn 1/53 12/44 0/8 
Hiärne 0/12 3/10 1/3 
Columbus 2/16 1/10 0/2 
Stålhammar 6/48 14/46 0/1 
Runius 8/71 14/43 0/8 
Dalin 7/56 13/46 0/6 
Gyllenborg 0/44 6/23 0/7 
Högström 5/33 34/50 0/4 
HimÖrt 0/5 0/1 0/2 
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Tabell 52. VAux i undersökningskorpusens fornsvenska texter. 

Text Main-Fin Main-Aux 

ÄVgL 0/50 2/8 
ÖgL 4/50 3/22 
UL 10/50 17/33 
MEL 7/50 13/24 
LegBu 3/82 1/43 
LegBil − 2/132 
KS 3/80 0/6 
MB1B 0/67 0/49 
JärT 1/70 0/38 
Bo 0/66 0/86 
SVM 1/56 0/14 
KM 2/51 0/7 
Bir 0/73 0/52 
KT 17/63 0/0 
B&J 1/77 0/12 
N&V 3/56 0/6 
Di 6/50 6/23 
JT 1 7/79 0/18 
STb 1 1/79 0/18 
SpecV 7/70 3/103 
Luc 5/54 0/11 
LinLeg 15/63 1/37 
HT 9/67 3/57 
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Tabell 53. VAux i undersökningskorpusens nysvenska texter. 

Text Main-Fin Main-Aux 

JT 2 29/76 2/15 
Petri 24/78 5/153 
GVB 21/66 1/21 
STb 2 38/75 14/54 
Swart 23/77 1/57 
Gyllenstierna 36/87 14/100 
Brahe 7/73 1/43 
Rudbeckius 14/61 0/5 
STb 3 8/71 8/75 
Gyllenhielm 16/75 4/100 
Ekeblad 26/65 10/110 
JSmT 20/79 8/54 
Horn 0/77 0/113 
Hiärne 6/66 0/20 
Columbus 0/68 0/26 
Stålhammar 6/58 3/81 
Runius 1/72 1/108 
Dalin 1/59 0/110 
Gyllenborg 0/50 0/73 
Högström 0/68 0/82 
HimÖrt 3/50 0/11 
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Tabell 54. OV-typer i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Fin-kontexter.  

Text Fin-Obj-Main Obj-Fin-Main Obj-Main-Fin Main-Fin-Obj 

ÄVgL 17 0 0 0 
ÖgL 14 0 1 0 
UL 14 0 2 0 
MEL 18 1 4 0 
LegBu 16 0 0 0 
KS 17 0 0 0 
MB1B 4 1 0 0 
JärT 9 0 1 0 
Bo 13 0 0 0 
SVM 16 0 0 0 
KM 9 0 0 0 
Bir 3 0 0 0 
KT 11 1 7 0 
B&J 20 2 1 1 
N&V 8 0 2 0 
Di 10 0 2 0 
JT 1 9 1 0 0 
STb 1 5 0 0 1 
SpecV 8 1 2 1 
Luc 8 4 1 0 
LinLeg 15 0 3 8 
HT 3 0 3 0 
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Tabell 55. OV-typer i undersökningskorpusens nysvenska texter – Fin-kontexter. 

Text Fin-Obj-Main Obj-Fin-Main Obj-Main-Fin Main-Fin-Obj 

JT 2 5 0 10 4 
Petri 2 0 10 1 
GVB 4 0 8 0 
STb 2 5 0 12 6 
Swart 1 5 7 2 
Gyllenstierna 4 8 17 0 
Brahe 2 1 5 0 
Rudbeckius 4 2 8 0 
STb 3 4 0 4 1 
Gyllenhielm 9 6 6 2 
Ekeblad 1 0 19 0 
JSmT 10 2 10 0 
Horn 1 2 0 0 
Hiärne 1 3 3 0 
Columbus 1 1 0 0 
Stålhammar 3 1 3 0 
Runius 6 5 0 0 
Dalin 0 0 0 0 
Gyllenborg 0 1 0 0 
Högström 0 2 0 0 
HimÖrt 1 0 1 0 
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Tabell 56. OV-typer i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Aux-kontexter. 

Text Aux-Obj-Main Obj-Aux-Main Obj-Main-Aux Main-Aux-Obj 

ÄVgL 0 0 0 1 
ÖgL 1 6 2 0 
UL 4 7 8 2 
MEL 0 5 5 0 
LegBu 2 9 1 0 
LegBil 11 20 1 0 
KS 2 0 0 0 
MB1B 2 3 0 0 
JärT 1 2 0 0 
Bo 8 6 0 0 
SVM 0 6 0 0 
KM 1 0 0 0 
Bir 2 0 0 0 
KT 0 0 0 0 
B&J 2 4 0 0 
N&V 0 1 0 0 
Di 2 2 6 0 
JT 1 1 2 0 0 
STb 1 0 0 0 0 
SpecV 5 17 0 2 
Luc 1 1 0 0 
LinLeg 4 3 0 0 
HT 4 2 2 0 
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Tabell 57. OV-typer i undersökningskorpusens nysvenska texter – Aux-kontexter. 

Text Aux-Obj-Main Obj-Aux-Main Obj-Main-Aux Main-Aux-Obj 

JT 2 0 2 0 1 
Petri 4 1 0 0 
GVB 1 2 0 0 
STb 2 3 1 7 4 
Swart 5 4 0 0 
Gyllenstierna 11 10 5 1 
Brahe 0 1 0 0 
Rudbeckius 0 0 0 0 
STb 3 2 5 5 0 
Gyllenhielm 4 20 1 0 
Ekeblad 1 2 5 0 
JSmT 7 8 3 0 
Horn 1 0 0 0 
Hiärne 0 0 0 0 
Columbus 1 1 0 0 
Stålhammar 0 6 0 0 
Runius 5 3 0 0 
Dalin 4 3 0 0 
Gyllenborg 0 0 0 0 
Högström 2 3 0 0 
HimÖrt 0 0 0 0 
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Tabell 58. PP-V-typer i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Fin-kontexter. 

Text Fin-PP-Main PP-Fin-Main PP-Main-Fin Main-Fin-PP 

ÄVgL 2 0 0 0 
ÖgL 4 0 0 0 
UL 4 0 0 0 
MEL 5 1 0 0 
LegBu 7 0 1 1 
KS 9 1 0 0 
MB1B 1 0 0 0 
JärT 2 0 0 0 
Bo 3 0 0 0 
SVM 2 0 0 0 
KM 1 0 0 0 
Bir 0 0 0 0 
KT 1 1 0 10 
B&J 14 1 0 0 
N&V 5 0 0 0 
Di 0 0 0 2 
JT 1 0 0 2 1 
STb 1 9 1 0 2 
SpecV 3 0 0 1 
Luc 5 3 0 0 
LinLeg 5 1 0 4 
HT 2 0 0 1 
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Tabell 59. PP-V-typer i undersökningskorpusens nysvenska texter – Fin-kontexter. 

Text Fin-PP-Main PP-Fin-Main PP-Main-Fin Main-Fin-PP 

JT 2 3 0 5 11 
Petri 0 1 6 0 
GVB 0 1 3 2 
STb 2 6 1 4 18 
Swart 4 6 5 1 
Gyllenstierna 4 8 22 1 
Brahe 3 0 4 0 
Rudbeckius 3 4 6 0 
STb 3 4 3 3 2 
Gyllenhielm 9 16 5 3 
Ekeblad 1 5 7 3 
JSmT 4 8 6 0 
Horn 2 0 0 0 
Hiärne 2 2 3 0 
Columbus 0 6 0 0 
Stålhammar 0 2 3 0 
Runius 1 5 0 0 
Dalin 2 3 1 0 
Gyllenborg 0 3 0 0 
Högström 10 15 0 0 
HimÖrt 1 11 1 1 
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Tabell 60. PP-V-typer i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Aux-
kontexter. 

Text Aux-PP-Main PP-Aux-Main PP-Main-Aux Main-Aux-PP 

ÄVgL 0 0 0 1 
ÖgL 2 0 0 1 
UL 1 4 2 2 
MEL 0 1 1 0 
LegBu 0 0 0 0 
LegBil 3 4 0 1 
KS 0 0 0 0 
MB1B 0 0 0 0 
JärT 0 0 0 0 
Bo 1 2 0 0 
SVM 0 0 0 0 
KM 0 0 0 0 
Bir 0 2 0 0 
KT 0 0 0 0 
B&J 1 0 0 0 
N&V 0 0 0 0 
Di 0 0 0 1 
JT 1 0 0 0 0 
STb 1 0 1 0 0 
SpecV 5 9 2 0 
Luc 2 1 0 0 
LinLeg 3 1 0 0 
HT 0 1 0 2 
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Tabell 61. PP-V-typer i undersökningskorpusens nysvenska texter – Aux-kontexter.  

Text Aux-PP-Main PP-Aux-Main PP-Main-Aux Main-Aux-PP 

JT 2 0 0 0 2 
Petri 4 12 0 1 
GVB 0 1 0 0 
STb 2 1 3 1 5 
Swart 1 0 0 0 
Gyllenstierna 4 14 4 1 
Brahe 0 4 0 0 
Rudbeckius 0 1 0 0 
STb 3 2 4 2 0 
Gyllenhielm 4 17 0 1 
Ekeblad 0 5 3 1 
JSmT 4 8 8 0 
Horn 1 11 0 0 
Hiärne 1 2 0 0 
Columbus 0 1 0 0 
Stålhammar 2 10 2 1 
Runius 3 10 1 0 
Dalin 0 13 0 0 
Gyllenborg 2 4 0 0 
Högström 5 29 0 0 
HimÖrt 0 0 0 0 
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Tabell 62. PredV-typer i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Fin-
kontexter. 

Text Fin-Pred-Main Pred-Fin-Main Pred-Main-Fin Main-Fin-Pred 

ÄVgL 0 0 0 0 
ÖgL 0 0 0 0 
UL 1 0 0 0 
MEL 2 0 0 0 
LegBu 4 0 0 0 
KS 4 0 0 0 
MB1B 0 0 0 0 
JärT 2 0 0 0 
Bo 0 0 0 0 
SVM 1 0 0 0 
KM 1 0 0 0 
Bir 0 0 0 0 
KT 2 0 0 0 
B&J 0 0 0 0 
N&V 0 0 0 0 
Di 0 0 0 0 
JT 1 1 0 0 0 
STb 1 0 0 0 0 
SpecV 0 0 0 0 
Luc 1 1 0 0 
LinLeg 0 0 0 0 
HT 0 0 0 0 
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Tabell 63. PredV-typer i undersökningskorpusens nysvenska texter – Fin-kontexter. 

Text Fin-Pred-Main Pred-Fin-Main Pred-Main-Fin Main-Fin-Pred 

JT 2 0 0 0 0 
Petri 2 0 1 0 
GVB 2 0 0 0 
STb 2 2 0 0 0 
Swart 0 0 0 0 
Gyllenstierna 2 0 0 0 
Brahe 1 0 1 0 
Rudbeckius 4 0 0 0 
STb 3 1 0 0 0 
Gyllenhielm 0 0 1 0 
Ekeblad 2 0 0 0 
JSmT 2 0 1 0 
Horn 0 0 0 0 
Hiärne 0 0 0 0 
Columbus 0 0 0 0 
Stålhammar 0 0 0 0 
Runius 0 0 0 0 
Dalin 0 0 0 0 
Gyllenborg 0 0 0 0 
Högström 0 0 0 0 
HimÖrt 0 0 0 0 
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Tabell 64. PredV-typer i undersökningskorpusens fornsvenska texter – Aux-
kontexter. 

Text Aux-Pred-Main Pred-Aux-Main Pred-Main-Aux Main-Aux-Pred 

ÄVgL 0 0 0 0 
ÖgL 0 0 0 0 
UL 0 0 0 0 
MEL 0 0 0 0 
LegBu 0 0 0 0 
LegBil 2 2 0 0 
KS 1 0 0 0 
MB1B 0 0 0 0 
JärT 0 0 0 0 
Bo 1 0 0 0 
SVM 0 0 0 0 
KM 0 0 0 0 
Bir 0 0 0 0 
KT 0 0 0 0 
B&J 0 0 0 0 
N&V 0 0 0 0 
Di 0 0 0 0 
JT 1 0 0 0 0 
STb 1 0 0 0 0 
SpecV 1 1 0 0 
Luc 0 1 0 0 
LinLeg 0 0 0 0 
HT 0 1 0 0 
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Tabell 65. PredV-typer i undersökningskorpusens nysvenska texter – Aux-kontexter. 

Text Aux-Pred-Main Pred-Aux-Main Pred-Main-Aux Main-Aux-Pred 

JT 2 0 0 0 0 
Petri 1 1 0 0 
GVB 0 0 0 0 
STb 2 0 0 0 0 
Swart 0 0 0 0 
Gyllenstierna 0 0 0 0 
Brahe 0 0 0 0 
Rudbeckius 0 0 0 0 
STb 3 0 0 0 0 
Gyllenhielm 1 2 0 0 
Ekeblad 1 0 0 0 
JSmT 2 0 0 0 
Horn 0 0 0 0 
Hiärne 1 0 0 0 
Columbus 0 0 0 0 
Stålhammar 0 0 0 0 
Runius 0 0 0 0 
Dalin 0 0 0 0 
Gyllenborg 0 0 0 0 
Högström 0 0 0 0 
HimÖrt 0 0 0 0 
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Bilaga 4. VARBRUL-analyser 

Tabell 66. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – Äfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 71/86 83 0.566 48,8 
 Typ 2 67/89 75 0.464  
 Typ 1 206/255 81 0.560  
 Koord 7/29 24 0.078  
Syntaktisk nivå Bisats 41/45 91 0.787 32,3 
 Huvudsats 310/414 75 0.464  

 

Tabell 67. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – Äfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 42/71 59 0.708 50,2 
 Typ 2 25/69 36 0.488  
 Typ 1 28/81 35 0.469  
 Koord 5/37 14 0.206  
Syntaktisk nivå Bisats 38/97 39 (0.504) Ej signifikant 
 Huvudsats 62/161 39 (0.498)  

 

Tabell 68. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – Yfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 90/154 58 0.715 54.9 
 Typ 2 32/87 37 0.510  
 Typ 1 8/80 10 0.166  
 Koord 4/20 (20) 0.309  
Syntaktisk nivå Bisats 74/181 41 (0.516) Ej signifikant 
 Huvudsats 60/160 38 (0.482)  
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Tabell 69. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – Yfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 86/167 51 0.768 54,1 
 Typ 2 43/160 27 0.534  
 Typ 1 14/154 9 0.238  
 Koord 3/35 9 0.227  
Syntaktisk nivå Bisats 85/303 28 (0.497) Ej signifikant 
 Huvudsats 61/213 29 (0.504)  

 

Tabell 70. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – Änsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 66/157 42 0.595 29,9 
 Typ 2 40/99 40 0.571  
 Typ 1 16/92 17 0.398  
 Koord 5/21 24 0.227  
Syntaktisk nivå Bisats 106/256 41 0.585 27,1 
 Huvudsats 21/113 19 0.314  

 

Tabell 71. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – Änsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 62/217 29 0.593 38,1 
 Typ 2 45/142 32 0.620  
 Typ 1 11/130 8 0.239  
 Koord 4/20 (20) 0.490  
Syntaktisk nivå Bisats 96/331 29 0.581 22,8 
 Huvudsats 26/178 15 0.353  

 

Tabell 72. VARBRUL-analys av OV–VO i Fin-kontexter – 1700-tal. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 15/145 10 0.646 41,7 
 Typ 2 9/95 9 0.622  
 Typ 1 2/102 2 0.229  
 Koord 1/17 (6) 0.349  
Syntaktisk nivå Bisats 23/179 13 0.727 45,3 
 Huvudsats 4/180 2 0.274  
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Tabell 73. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – Äfsv I.  

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 9/11 (82) (0.625) Ej signifikant 
 Typ 2 12/17 (71) (0.472)  
 Typ 1 16/23 (70) (0.460)  
 Koord 1/2 (50) −  
Syntaktisk nivå Bisats  0/1 (0) *Knockout 42,7 
 Huvudsats 13/14 (93) 0.801  
 Infinitivfras 25/38 66 0.374  

 

Tabell 74. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – Äfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 28/50 56 0.714 43,2 
 Typ 2 11/38 29 0.444  
 Typ 1 11/51 22 0.350  
 Koord 1/6 (17) 0.282  
Syntaktisk nivå Bisats  7/16 (44) (0.590) Ej signifikant 
 Huvudsats 5/17 (29) (0.435)  
 Infinitivfras 39/112 35 (0.497)  

 

Tabell 75. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – Yfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 23/47 49 0.791 62,5 
 Typ 2 6/24 (25) 0.569  
 Typ 1 2/42 5 0.166  
 Koord 1/6 (17) 0.442  
Syntaktisk nivå Bisats  9/35 26 (0.598) Ej signifikant 
 Huvudsats 6/17 35 (0.486)  
 Infinitivfras 17/67 25 (0.482)  

 

Tabell 76. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – Yfsv II.  

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 34/50 68 0.867 64,3 
 Typ 2 9/45 20 0.384  
 Typ 1 7/61 11 0.224  
 Koord 3/8 (38) 0.597  
Syntaktisk nivå Bisats  12/46 (26) 0.347 31,4 
 Huvudsats 5/23 (22) 0.309  
 Infinitivfras 36/95 38 0.623  
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Tabell 77. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – Änsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 26/79 33 0.694 56,8 
 Typ 2 28/87 32 0.686  
 Typ 1 2/66 3 0.126  
 Koord 1/9 (11) 0.366  
Syntaktisk nivå Bisats  23/100 23 (0.491) Ej signifikant 
 Huvudsats 15/59 25 (0.524)  
 Infinitivfras 19/82 23 (0.494)  

 

Tabell 78. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – Änsv II.  

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 29/113 26 (0.516) Ej signifikant 
 Typ 2 23/75 31 (0.577)  
 Typ 1 10/65 15 (0.360)  
 Koord 4/10 (40) (0.673)  
Syntaktisk nivå Bisats  22/112 20 (0.426) Ej signifikant 
 Huvudsats 15/51 29 (0.558)  
 Infinitivfras 29/100 29 (0.553)  

 

Tabell 79. VARBRUL-analys av OV–VO i Aux-kontexter – 1700-tal.  

Faktorgrupp Faktor Antal OV OV % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

DP-typ Pron 8/86 9 (0.487) Ej signifikant 
 Typ 2 15/97 15 (0.629)  
 Typ 1 3/62 5 (0.320)  
 Koord 0/12 (0) *Knockout  
Syntaktisk nivå Bisats  11/110 10 (0.497) Ej signifikant 
 Huvudsats 6/60 10 (0.497)  
 Infinitivfras 9/87 10 (0.506)  

 

Tabell 80. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – Äfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 75/113 66 0.669 28,3 
 Fri 69/172 40 0.386  
Syntaktisk nivå Bisats 13/36 36 0.310 21,9 
 Huvudsats 131/249 53 0.529  
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Tabell 81. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – Äfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 9/51 18 (0.459) Ej signifikant 
 Fri 29/137 21 (0.515)  
Syntaktisk nivå Bisats 19/83 23 (0.541) Ej signifikant 
 Huvudsats 19/105 18 (0.468)  

 

Tabell 82. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – Yfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 15/102 15 (0.497) Ej signifikant 
 Fri 23/153 15 (0.502)  
Syntaktisk nivå Bisats 23/150 15 (0.508) Ej signifikant 
 Huvudsats 15/105 14 (0.488)  

 

Tabell 83. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – Yfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 15/152 10 (0.428) Ej signifikant 
 Fri 35/232 15 (0.548)  
Syntaktisk nivå Bisats 36/239 15 (0.547) Ej signifikant 
 Huvudsats 14/145 10 (0.422)  

 

Tabell 84. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – Änsv I.  

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 24/173 14 0.329 31,3 
 Fri 76/212 36 0.642  
Syntaktisk nivå Bisats 86/285 30 0.569 25,6 
 Huvudsats 14/100 14 0.313  

 

Tabell 85. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – Änsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 37/182 20 0.368 23,4 
 Fri 88/238 37 0.602  
Syntaktisk nivå Bisats 99/276 35 0.590 25,7 
 Huvudsats 26/144 18 0.333  
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Tabell 86. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Fin-kontexter – 1700-tal. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 8/128 6 0.204 50,4 
 Fri 77/196 39 0.708  
Syntaktisk nivå Bisats 58/184 32 0.563 14,6 
 Huvudsats 27/140 19 0.417  

 

Tabell 87. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – Äfsv I.  

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 6/14 (43) (0.537) Ej signifikant 
 Fri 5/14 (36) (0.463)  
Syntaktisk nivå Bisats – – – Ej signifikant 
 Huvudsats 2/5 (40) (0.507)  
 Infinitivfras 9/23 (39) (0.498)  

 

Tabell 88. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – Äfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 2/34 6 (0.436) Ej signifikant 
 Fri 5/58 9 (0.538)  
Syntaktisk nivå Bisats 0/7 (0) *Knockout Ej signifikant 
 Huvudsats 2/15 (13) (0.639)  
 Infinitivfras 5/70 7 (0.470)  

 

Tabell 89. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – Yfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 1/22 (5) (0.322) Ej signifikant 
 Fri 5/37 14 (0.609)  
Syntaktisk nivå Bisats 2/16 (13) (0.578) Ej signifikant 
 Huvudsats 2/12 (17) (0.657)  
 Infinitivfras 2/31 6 (0.398)  

 

Tabell 90. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – Yfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 7/52 13 0.368 24,7 
 Fri 18/60 30 0.615  
Syntaktisk nivå Bisats 5/26 19 (0.454) Ej signifikant 
 Huvudsats 4/18 22 (0.499)  
 Infinitivfras 16/68 24 (0.518)  
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Tabell 91. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – Änsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 8/92 9 0.265 46,5 
 Fri 41/96 43 0.727  
Syntaktisk nivå Bisats 25/82 30 0.573 32,0 
 Huvudsats 16/42 38 0.640  
 Infinitivfras 8/64 13 0.320  

 

Tabell 92. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – Änsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 11/93 12 0.253 42,0 
 Fri 63/140 45 0.673  
Syntaktisk nivå Bisats 40/112 36 (0.546) Ej signifikant 
 Huvudsats 12/36 33 (0.520)  
 Infinitivfras 22/85 26 (0.431)  

 

Tabell 93. VARBRUL-analys av PP-V–V-PP i Aux-kontexter – 1700-tal. 

Faktorgrupp Faktor Antal PP-V PP-V % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

PP-typ Bunden 8/84 10 0.170 57.4 
 Fri 73/125 58 0.744  
Syntaktisk nivå Bisats 40/97 41 0.544 26.0 
 Huvudsats 13/51 25 0.323  
 Infinitivfras 28/61 46 0.583  

 

Tabell 94. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – Äfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 20/170 12 ? ? 
 icke-pp 1/30 3 ?  
Subjektstyp Pronominell 16/105 15 ? ? 
 Icke-pron 0/47 0 *Knockout  
 Subjektslös 5/48 10 ?  
Verbkomplextyp Infinitiv 13/126 10 (0.495) Ej signifikant 
 Particip 8/74 11 (0.508)  
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Tabell 95. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – Äfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 6/159 4 – – 
 icke-pp 0/70 0 *Knockout  
Subjektstyp Pronominell 5/108 5 ? ? 
 Icke-pron 0/84 0 *Knockout  
 Subjektslös 1/37 3 ?  
Verbkomplextyp Infinitiv 5/169 3 ? ? 
 Particip 1/60 2 ?  

 

Tabell 96. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – Yfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 5/262 2 – – 
 icke-pp 0/131 0 *Knockout  
Subjektstyp Pronominell 2/260 <1 (0.406) Ej signifikant 
 Icke-pron 3/85 4 (0.763)  
 Subjektslös 0/48 0 *Knockout  
Verbkomplextyp Infinitiv 1/280 <1 0.369 47,1 
 Particip 4/113 4 0.840  

 

Tabell 97. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – Yfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 48/320 15 0.681 45,4 
 icke-pp 5/198 3 0.227  
Subjektstyp Pronominell 37/305 12 0.562 22,2 
 Icke-pron 9/158 6 0.348  
 Subjektslös 7/55 13 0.570  
Verbkomplextyp Infinitiv 21/337 6 0.388 31,3 
 Particip 32/181 18 0.701  

 

Tabell 98. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – Änsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 171/388 44 0.670 54.1 
 icke-pp 7/144 5 0.129  
Subjektstyp Pronominell 78/275 28 0.441 16.9 
 Icke-pron 64/176 36 0.542  
 Subjektslös 36/81 44 0.610  
Verbkomplextyp Infinitiv 61/278 22 0.390 23.0 
 Particip 117/254 46 0.620  
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Tabell 99. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – Änsv II.  

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 89/412 22 0.729 66,7 
 icke-pp 1/150 <1 0.062  
Subjektstyp Pronominell 48/308 16 (0.497) Ej signifikant 
 Icke-pron 24/184 13 (0.466)  
 Subjektslös 18/70 26 (0.649)  
Verbkomplextyp Infinitiv 49/329 15 (0.480) Ej signifikant 
 Particip 41/233 18 (0.529)  

 

Tabell 100. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Fin-kontexter – 1700-tal. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 11/242 5 – – 
 icke-pp 0/115 0 *Knockout  
Subjektstyp Pronominell 7/208 3 (0.539) Ej signifikant 
 Icke-pron 1/100 1 (0.292)  
 Subjektslös 3/49 6 (0.790)  
Verbkomplextyp Infinitiv 10/278 4 (0.576) Ej signifikant 
 Particip 1/79 1 (0.284)  

 

Tabell 101. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Aux-kontexter – Äfsv I.  

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 26/61 43 (0.525) Ej signifikant 
 icke-pp 9/26 35 (0.441)  
Syntaktisk nivå Sats 8/20 (40) (0.498) Ej signifikant 
 Infinitiv 27/67 40 (0.501)  
Verbkomplextyp Inf–Inf 3/17 (18) 0.250 31,6 
 Inf–Part 32/70 (46) 0.566  
 Part–Inf – – –  
 Part–Part – – –  
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Tabell 102. VARBRUL-analys av VAux–AuxV i Aux-kontexter – Äfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 2/132 2 (0.542) Ej signifikant 
 icke-pp 1/98 1 (0.443)  
Syntaktisk nivå Bisats 0/25 0 *Knockout – 
 Huvudsats 0/26 0 *Knockout  
 Infinitiv 3/179 2 –  
Verbkomplextyp Inf–Inf 1/84 1 (0.513) Ej signifikant 
 Inf–Part 2/146 1 (0.478)  
 Part–Inf – – –  
 Part–Part – – –  

 

Tabell 103. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Aux-kontexter – Yfsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 0/117 0 – – 
 icke-pp 0/92 0 –  
Syntaktisk nivå Bisats 0/50 0 – – 
 Huvudsats 0/42 0 –  
 Infinitiv 0/117 0 –  
Verbkomplextyp Inf–Inf 0/74 0 – – 
 Inf–Part 0/121 0 –  
 Part–Inf 0/10 (0) –  
 Part–Part 0/4 (0) –  

 
 

Tabell 104. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Aux-kontexter – Yfsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 13/168 8 – – 
 icke-pp 0/105 0 *Knockout  
Syntaktisk nivå Bisats 2/79 3 (0.365) Ej signifikant 
 Huvudsats 1/40 3 (0.362)  
 Infinitiv 10/154 6 (0.606)  
Verbkomplextyp Inf–Inf 7/101 7 (0.585) Ej signifikant 
 Inf–Part 6/160 4 (0.446)  
 Part–Inf 0/10 (0) *Knockout  
 Part–Part 0/2 (0) *Knockout  
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Tabell 105. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Aux-kontexter – Änsv I. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 37/293 13 0.761 66,6 
 icke-pp 1/150 <1 0.095  
Syntaktisk nivå Bisats 10/185 5 0.334 56,3 
 Huvudsats 5/99 5 0.252  
 Infinitiv 23/159 14 0.815  
Verbkomplextyp Inf–Inf 11/154 7 0.331 43,7 
 Inf–Part 17/188 9 0.521  
 Part–Inf 10/77 13 0.768  
 Part–Part 0/24 (0) *Knockout  

 

Tabell 106. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Aux–kontexter – Änsv II. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 30/311 10 – – 
 icke-pp 0/192 0 *Knockout  
Syntaktisk nivå Bisats 13/233 6 (0.485) Ej signifikant 
 Huvudsats 5/104 5 (0.447)  
 Infinitiv 12/166 7 (0.554)  
Verbkomplextyp Inf–Inf 2/176 1 0.223 55,2 
 Inf–Part 14/160 9 0.705  
 Part–Inf 13/107 12 0.775  
 Part–Part 1/60 2 0.297  

 
 

Tabell 107. VARBRUL-analys av VAux-AuxV i Aux-kontexter – 1700-tal. 

Faktorgrupp Faktor Antal VAux VAux % Sannolikhets-
värde Spännvidd 

Pied-piping pp 4/318 1 – – 
 icke-pp 0/147 0 *Knockout  
Syntaktisk nivå Bisats 4/197 2 – – 
 Huvudsats 0/115 0 *Knockout  
 Infinitiv 0/153 0 *Knockout  
Verbkomplextyp Inf–Inf 0/221 0 *Knockout – 
 Inf–Part 0/93 0 *Knockout  
 Part–Inf 4/145 3 –  
 Part–Part 0/6 (0) *Knockout  
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Bilaga 5. Primärdata till undersökningarna i 
kapitel 7–8 

Tabell 108. X-Fin-bisatser i relation till subjektstyp i undersökningskorpusens tex-
ter. 

Text Pronominell Icke-pronominell Subjektslös 

ÄVgL 15 0 2 
ÖgL 79 6 14 
UL 239 49 35 
MEL 260 29 57 
LegBu 45 12 7 
KS 64 26 17 
MB1B 27 16 12 
JärT 67 7 9 
Bo 236 32 48 
SVM 48 10 15 
KM 7 5 0 
Bir 162 26 12 
KT 32 32 8 
B&J 110 30 17 

 
 

Tabell 109. X-Fin-bisatser i relation till subjektstyp i undersökningskorpusens texter 
– negationer. 

Text Pronominell Icke-pronominell Subjektslös 

ÄVgL 2 0 0 
ÖgL 10 0 0 
UL 33 0 1 
MEL 19 2 4 
LegBu 8 0 2 
KS 22 0 1 
MB1B 7 0 3 
JärT 8 1 2 
Bo 42 2 6 
SVM 9 0 0 
KM 0 1 0 
Bir 43 2 7 
KT 0 2 0 
B&J 31 0 2 
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Tabell 110. OV-ledföljd i de olika undersökningsperioderna – kontexter med ett 
respektive två objekt. 

Period 
OV – ett objekt OV – två objekt 

Antal Procent Antal Procent 
Äfsv I 313/418 75 81/100 81 
Äfsv II 128/333 38 23/70 33 
Yfsv I 159/431 37 37/102 36 
Yfsv II 164/536 31 35/144 24 
Änsv I 153/496 31 31/114 27 
Änsv II 163/666 24 25/106 24 
1700-tal 49/536 9 4/82 5 
Anm. Tabellen baseras i allt väsentligt på belägg från huvudundersökningen av OV–VO i 
Fin- och Aux-kontexter, men inkluderar även belägg med två objekt som påträffats i den 
kompletterande excerperingen av bisatser i Fin-kontexter. 

 

Tabell 111. OOV-, VOO- och OVO-ledföljd i de olika undersökningsperioderna. 

Period OOV VOO OVO Totalt 

Äfsv I 38 7 5 50 
Äfsv II 9 21 5 35 
Yfsv I 14 28 9 51 
Yfsv II 12 48 11 72 
Änsv I 12 38 7 57 
Änsv II 12 40 1 53 
1700-tal 2 39 0 41 
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Bilaga 6. Belägg på OV med DP-typ 1 utan 
strukturell förklaring 

Tabell 112. OV med DP-typ 1 efter år 1375 utan strukturell förklaring – samtliga 
belägg. 

Text Belägg Sida Underkategori 

Bo at iak matte fa licammin helan läggia i grafwena 206 Best. art. 
KM at thu skulle skiolda klyffwa 282 Naket 
B&J thän spadom som thän ene stiärnagangxmästaren 

hafdhe konungenom aff thässom piltenom saght 
14 Best. art. 

B&J jak vil thic thry god radh känna 33 Räkn. 
Di oc wilde sig ther en son vp føda 121–122 Obest. art. 
JT 1 at the skulle haffwa öruen misth och hwdin 98 Best. art. 
JT 1 swa ath then samma presth (…) skal stadhenum 

siith redighe landhgille ther aff giffwe 
107 Best. art. 

SpecV at paulus widherkännis sik ena jomfru hafua 
samankallath aff manköns ok qwinköns barnom 

89 Obest. art. 

SpecV ok thins jomfrudoms blomstir haffwa mz maria 
offradh gudhi 93 

Gen. attr. 

SpecV thy at han pröffwas smittona dröffwilse haffwa 
wnflyt 

204 Gen. attr. 

SpecV Sannelika annars mwndz loff haffwa astwndat 272 Gen. attr. 
SpecV Wilth thu ekke thänna wngha manzsins ok jom-

frunna lustelikasta samanwaru, ok blomster-
likasta omgango höra 

52 Gen. attr. 

SpecV magha the synlighin thing bära til saman 350 Naket. 
SpecV kräselikhetinna widherqwekilse i klostreno 

haffwa sik i gen förwärwat 
407 Gen. attr. 

LinLeg hwat iak haffuer gudhi giort til æro II: 668 Naket 
Luc Huru sculde han gudhi liika görä 146 Naket 
Luc  Thenne vsle vitha han pynona ok dödhen hafua 

lidhit 
168 Best. art 

HT som wäderen winna skulle 2 Best. art. 
HT oc wille hwar äpläd haffwa 53 Best. art. 
HT foren tw paris haffwer ther om domen giffwit 53 Best. art 
Petri som Skåne inkrechtat hade 121 Eg. 
Petri som jungfruna inhemta skulle 121 Best. art. 
Petri then herra som landet tilförenne regerat haffuer 183 Best. art. 
JT 2 huilke penninghe swmma for:de Ollaff Skaningh 

enom androm warom borgare (…) borgadh hade 
til beggias theris köpslagan och bathan 

120 Obest. art 

JT 2 för nokit snack, som han Brodh Skreddare, borg-
hamester, tiilsaugtt hade 

140 Eg. 
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STb 2 fór thetta ærande, som Suen Monson (…) Hans 
Gammal tillagt hade om sin saliige bondes pe-
ningar 

226 Eg. 

Swart hwilkitt nampn förfarennhethenn beuist hafuer 1 Best. art. 
Gyllensti-
erna 

vm hon Edher Nådes Kong:e Ma:tts thilkåmst 
wisseligen skall förwentha 

175 Gen. attr. 

Gyllensti-
erna 

effter hon edt thillförenne Edher Kong:e Ma:tt 
thilskickedt haffuer 

185 Räkn. 

Gyllensti-
erna 

adt hon edt slicht nyttigt thilbud (…) vtslagidt 
haffuer 

211 Obest. art. 

Gyllensti-
erna 

adt Jagh I ßå måtto Eder Nådes Kong:e Ma:tts 
befeel icke haffuer khunedt effterkhåme 225 

Gen. attr. 

Brahe att the Suerigis ricke emott alla thettas fiender 
hielp, tröst och bistånd giöra wille och skulle 

20 Gen. attr. 

Brahe thett som Swerigis rijkes crona någett synderligit 
kunde komma thil godo 

21 Gen. attr. 

Rudbeckius Hwar the icke hadhe Gudh förtörnat 15 Naket 
STb 3 att nu Oloff sedermera hafuer intet welad een 

sådana skrift utgifua 
107 Obest. art. 

STb 3 och föregifwer sigh där aff ett extract uti rätten 
hafwa inlagt 

136 Obest. art 

STb 3 medan wij nu haffue saaken öffueruägat 101 Best. art. 
STb 3 Efter Larß Nilson hafwer skriftligen en protest 

inskickat ifrå Dresden 169 Obest. art. 
STb 3 hwem som peningarna til sigh ahnama schall 187 Best. art. 
Gyllenhi-
elm 

öffver thett han så monga åhr ett sådandt fäng-
else hade kunnet uthhärda 

388 Obest. art. 

Gyllenhi-
elm 

att the sina fäders förbrått skulle hoos H. F. N. 
igen kunna medh sina trogna tienster försona 
och reconciliera 

293 Gen. attr. 

Gyllenhi-
elm 

om konungen hade (…) och sedan den påviske 
religion velat Sverie påträngia 

268 Eg. 

Gyllenhi-
elm 

skulle the honom slott och feste updraga 271 Naket 

Gyllenhi-
elm 

Nähr nu H. F. N. hade Pernow stadh och slott 
hollit några veckor belägradh 

323 Eg. 

Gyllenhi-
elm 

att mann icke skulle således folkett förströö eller 
skingra 

323 Best. art. 

Gyllenhi-
elm 

hvarföre hade och Carl Carlsson tillförende på 
vägen uthi foort tågande och marchen befalladh 

349 Best. art. 

Ekeblad att krutet skulle så kunna slå mitt wthi ansiktet 
och intet loet kunna drabba 

34 Best. art. 

Ekeblad till hwilket banquet iagh och en lÿsta bekomit 
haffuer att löpa ikring 

40 Obest. art. 

JSmT M:r Mickell Swerdfägare kendes för Stålet 
Stångeiernet haffua loffuet 

35 Best. art. 

JSmT Föregefwer sigh arbetett medh welb: Dykertz 
eghen tienare hafwa bekommet 

51 Best. art. 

JSmT bewisa sigh anten 2 Dr KM:tt af sahl: petro 
bekommet hafwa heller icke 

59 Räkn. 

JSmT 
thet blånat och Blodwijte som (…) är betygat 
Peer Benktsson hafua Anderss Swenson tillfogat 

79 Eg. 

JSmT En scheed Jgienn som Stockemakaren hadhe 
Netleren Pant sätt 

18 Best. art. 
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JSmT att han nu (…) skall sigh welborne Gustaff Dy-
kertz skriffteligh bewjiss hijt om b:te körresk 
eller harnesk Förskaffwa 

55 Gen. attr. 

JSmT dedh han een Vngh Ryttare Larss Andersson 
uthan skråens lydelsse heller embetz gille och 
Förbudh hadhe honom antagett 

63 Obest. art. 

Hiärne Jagh måste sanningen bekenna 40 Best. art. 
Runius hwar wid jag en sådan härlighet kan förlikna 45 Obest. art. 
Runius kunde skorstenar, knutar, zirater, fenster etc. 

klarl. se 
34 Naket 

HimÖrt som jag plägar människan förläna 19 Best. art. 
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