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Sammandrag

Denna uppsats behandlar variation i argumentstrukturen kring verbet ge, från äldre fornsvenska till 

modern  svenska,  och  vilka  faktorer  som kan  tänkas  ligga  bakom denna  variation.  I  uppsatsen 

presenteras två studier, en som behandlar variationen mellan konstruktion med  dubbelobjekt och 

konstruktion  med  bundet  adverbial (prepositionsfras)  och  en  som behandlar  variationen mellan 

neutral  ordföljd (där  MOTTAGAREN står  före  TEMAT)  och  omvänd  ordföljd (där  TEMAT står  först). 

Omvänd ordföljd innefattar även belägg där MOTTAGAREN är realiserad i form av en prepositionsfras. 

Det framkommer att variationen mellan de två ordföljdsalternativen varit mer eller mindre konstant 

över tid, medan konstruktion med bundet adverbial börjar användas under äldre nysvensk tid och 

blir  vanlig först  under 1700-talet.  Uppkomsten av konstruktion med bundet adverbial  tycks ske 

samtidigt som dubbelobjektskonstruktionen med omvänd ordföljd försvinner. Det är således rimligt 

att tänka sig att konstruktionen med bundet adverbial uppstått som ett sätt att bibehålla möjligheten 

att  variera  ordföljden  mellan  TEMA och  MOTTAGARE,  även  efter  det  att  dessa  inte  längre  kunde 

särskiljas med hjälp av kasusändelser. De faktorer som är av störst vikt, både vad gäller valet av 

konstruktionstyp och valet av ordföljd, är MOTTAGARENS respektive TEMATS grad av bestämdhet.
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1 Inledning

En av de egendomligheter som sticker ut om man som nutida talare av svenska försöker närma sig 

den svenska som talades på medeltiden är den relativt utvecklade kasusmorfologin samt en på vissa 

punkter större möjlighet att  fritt  variera ordföljden inom en sats. Den utveckling som ägt rum i 

svenska språket sedan dess, med en avveckling av kasussystemet och fixering av ordföljden, är 

något som tycks minska möjligheten att variera sig i språket. När en strategi försvinner uppkommer 

dock strax en ny, och för att uttrycka de språkliga funktioner som tidigare tog sitt uttryck i form av 

kasusändelser kan vi idag utnyttja oss av prepositioner. På så sätt kan också, i viss mån, möjligheten 

att på olika sätt skapa variation i språket sägas vara konstant.

Denna uppsats behandlar en specifik sådan variationsmöjlighet, den mellan de två konstruktions-

typer som finns för verbet ge i svenska, där man å ena sidan kan använda sig av en konstruktion där 

ordföljden  bestämmer  vad  det  är  som ges  och  vem det  är  som får  det,  och  å  andra  sidan  en 

konstruktion  där  det  i  stället  är  bruket  av  en  preposition  som  bestämmer  vem  som står  som 

MOTTAGARE (se  exempel  (1a–b)).  Denna variation mellan två konstruktionsval  tycks ha funnits  i 

svenskan  alltsedan  fornsvensk  tid.  En  begränsning  har  dock  skett  såtillvida  att  det  fram  till 

kasussystemets sammanfall under framför allt yngre fornsvensk (1350–1526) tid även var möjligt 

att variera ordföljden, så att MOTTAGARE och TEMA kunde byta plats utan att en preposition krävdes, i 

och med att kasusändelserna i sig räckte till för att klargöra vem (eller vad) som var MOTTAGARE och 

vad (eller vem) som var TEMA (exempel 1c).

(1) a. MOTTAGARE och TEMA särskiljs genom ordföljd.

          Jag ska ge henne lite varm mjölk. (1900-tal.)

      b. MOTTAGARE realiserad som prepositionsfras.

          Jag har gifvit mina pengar till Berta. (1800-tal.)

      c. Omvänd ordföljd, MOTTAGARE och TEMA särskiljs genom enbart kasusmarkering.

          ...han gaf oghon      enne    blinde     fru          som hæt  sinticem... (Äldre fornsvenska.)

             han gav ögon.ack en.dat blind.dat fru(.dat) som hette Sinticem

          '...han gav ögon åt en blind fru som hette Sinticem...'

 

Tanken är att denna variation förmodligen inte är helt fri, utan att valet av konstruktionstyp bör 

kunna bindas till olika faktorer. Dessa faktorer är förmodligen ofta bundna till sin specifika kontext, 
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och därmed svåra att sätta fingret på, framför allt vid studiet av äldre språkmaterial, men förhopp-

ningsvis går det ändå att plocka ut några variabler som på ett eller annat sätt kan ha haft inverkan på 

vilken konstruktion som har valts. I denna uppsats undersöker jag några sådana faktorer, samt för-

söker även att följa utvecklingen över tid, för att se hur förhållandet mellan de olika konstruktions-

typerna kan ha ändrats med åren.

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att urskilja faktorer som har påverkat konstruktionsval och ledföljd vid 

det bitransitiva verbet ge. Uppsatsen redovisar två studier, där den ena behandlar växlingen mellan 

konstruktion med  dubbelobjekt gentemot konstruktion med  bundet adverbial,  och den andra be-

handlar  växlingen mellan  neutral  ordföljd och  omvänd ordföljd.  Vidare  syftar  uppsatsen  till  att 

undersöka huruvida det har skett någon förändring över tid (från äldre fornsvenska till 1900-talet) 

vad beträffar de olika faktorernas inverkan på valet av variant.

1.2 Terminologi

I  denna  uppsats  använder  jag  termerna  MOTTAGARE och  TEMA för  de  två  semantiska  roller  som 

realiseras genom de respektive objekten vid verbet ge, där MOTTAGAREN är den som står som indirekt 

objekt i  en  bitransitiv  sats  eller  i  form av  en  prepositionsfras  vid  en  konstruktion  med  bundet 

adverbial, och TEMAT är det som ges till någon, och som i regel realiseras genom ett direkt objekt. 

(2) a. Dubbelobjektskonstruktion (ordföljd A).

          Hon har gifvit mig [MOTTAGARE] den aftalta vinken [TEMA]. (1800-tal.)

      b. Konstruktion med bundet adverbial (ordföljd B).

          ...om vi skulle ge rum [TEMA] åt vår vän [MOTTAGARE]... (1700-tal.)

      

      c. Dubbelobjektskonstruktion med omvänd ordföljd (ordföljd B).

          ...ok   gaf   gul           ok    self [TEMA]   fatøko      folke [MOTTAGARE]. (Äldre fornsvenska.)

             och  gav  guld.ack  och  silver.ack    fattigt.dat  folk.dat

          '...och gav guld och silver åt fattigt folk.'               

Den bitransitiva konstruktionen utan preposition kallar jag också för dubbelobjektskonstruktion (se 

exempel  (2a)),  medan  prepositionsfraskonstruktionen  i  enlighet  med  Svenska  Akademiens 
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grammatik (Teleman  et  al  1999:299)  går  under  namnet  bundet  adverbial (2b).  I  den  del  av 

uppsatsen som enbart behandlar ordföljd mellan TEMA och MOTTAGARE använder jag termen ordföljd  

A för den neutrala ordföljden (där MOTTAGAREN står före TEMAT (2a)), och ordföljd B för den omvända 

ordföljden (där TEMAT står först (2b-c)).

2 Bakgrund

I detta avsnitt ges först en kort introduktion till verbet  ge samt begreppet bitransitivitet. Därefter 

följer en språkhistorisk översikt med fokus på det fornsvenska kasussystemets avveckling och den 

ökade  användningen  av  prepositionsfraskonstruktioner.  Slutligen  presenteras  också  en  kortare 

forskningsöversikt,  som  refererar  till  relevanta  och  aktuella  studier  kring  konstruktionsval  vid 

bitransitiva verb i framför allt svenska (samt de närbesläktade språken danska och engelska).

2.1 Bitransitivitet och konstruktionsval kring verbet ge

Verbet ge brukar ofta betraktas som det mest prototypiska bitransitiva verbet, något som gäller för 

de flesta av världens språk (se Haspelmath 2005). Definitionen av vad bitransitivitet egentligen är 

varierar,  där  det  från  funktionalistiskt  håll  ofta  framhålls  att  en  bitransitiv  konstruktion  är  en 

konstruktion i  vilken det  ingår ett  mottagar-liknande argument och ett  tema-liknande argument, 

oavsett om dessa kodas med hjälp av kasusmorfologi, prepositioner, verbkongruens eller annat (se 

t.ex. Haspelmath 2005; Malchukov et al 2007). Detta kan kontrasteras mot en mer formell hållning, 

där en konstruktion betraktas som bitransitiv så länge inte något av argumenten markeras med hjälp 

av en preposition. På dessa grunder skiljer exempelvis Kittilä (2006:572) mellan å ena sidan en 

bitransitiv konstruktion, i vilken man finner två argument som båda formellt sett beter sig som ett 

direkt  objekt  (sic),  och  å  andra  sidan  en  trivalent konstruktion,  till  vilken  man  räknar  en 

konstruktion med tre argument (för verbet ge rollerna AGENT, TEMA och MOTTAGARE) oavsett hur dessa 

kodas språkligt. Hur man väljer att definiera bitransitivitet spelar dock ingen större roll för denna 

uppsats, som i stort sett hålls fri från kopplingar till modern grammatisk teori. För denna uppsats 

väljer jag därför att följa den definition av bitransitivitet som ges av Teleman et al (1999), och som 

illustreras av exempel (3):

(3) Då ska jag ge dig en ny sked. (Teleman et al 1999:298)

I denna typ av sats går det första objektet, dig, under beteckningen indirekt objekt, medan det senare 
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objektet, en ny sked, kallas för direkt objekt. Den enda formella markering som i dagens svenska gör 

att man kan särskilja de två objekten är ordföljden. I äldre tiders svenska (ungefär fram till slutet av 

den yngre fornsvenska perioden) uttrycktes emellertid den semantiska skillnaden mellan objekten 

även morfologiskt, med hjälp av kasusmarkering, där det direkta objektet (i regel) stod i ackusativ, 

medan det  indirekta  objektet  (i  regel)  stod  i  dativ  (Wessén 1992b:219).  Ordföljden  var  i  regel 

densamma som i modern svenska, med det s.k. dativobjektet placerat före ackusativobjektet. Dock 

förekom det även att objekten kunde stå i omvänd ordning, men detta sker, enligt Wessén, endast 

"om dativobjektet är betonat eller har en bestämning" (ibid:219).

Modern svenska har, som bekant, inte den här variationsmöjligheten kvar vad gäller ordföljd. 

Dock är det hos många bitransitiva verb också vanligt  förekommande att  det  indirekta objektet 

ersätts med ett  bundet adverbial, d.v.s. att denna funktion uttrycks med hjälp av en preposition, 

oftast antingen till eller åt (Teleman et al 1999:299). Denna konstruktionstyp exemplifieras i (4):

(4) Arne gav boken till en granne. (Teleman et al 1999:299)

Teleman et  al  (1999:299) beskriver växlingen mellan dessa två konstruktioner på så sätt att det 

indirekta objektet, i en sats med dubbelobjektskonstruktion, ofta är definit, och att "dess referent har 

en högre prominens än det direkta objektets" (ibid:299). I de fall där det direkta objektets referent 

råkar ha högre prominens än det indirekta objektets, är det vanligt att det sistnämnda ersätts med ett 

bundet adverbial (ibid:299). Ovan nämnda exempel (4) skulle alltså vara mer naturligt än (5).

(5) Arne gav en granne boken. (Teleman et al 1999:299)

När det indirekta objektet  är  mer prominent  än det direkta (vilket alltså är  normalfallet)  menar 

Teleman et al (1999:299) dock att båda konstruktionstyperna är likvärdiga. Exempel (6a) är således 

lika naturligt som (6b) (där sin granne är mer prominent än en bok).

(6) a. Arne gav sin granne en bok.

  

      b. Arne gav en bok till sin granne. (Teleman et al 1999:299)

De  två  varianter  som vi  ser  i  dagens  svenska  vad  gäller  verbet  ge är  alltså  dels  en  nedärvd 

konstruktion  med  två  objekt  som  särskiljs  genom  ordföljd,  dels  en  relativt  nyuppkommen 

konstruktion med ett bundet adverbial i stället för det indirekta objektet.
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2.2 Kort språkhistorisk översikt

Den undersökning som presenteras i denna uppsats sträcker sig i tid från den period som brukar 

kallas  äldre  fornsvenska  (från  ca  1225)  fram till  idag.  Det  som gör  det  intressant  att  studera 

konstruktionsval vid verbet ge så långt tillbaka i tiden, är att det under framför allt yngre fornsvensk 

(ca 1350–1526) sker en rad språkförändringar i svenskan, bl.a. en förenkling av morfologin, vilket 

medför  att  de  flesta  kasusdistinktioner  försvinner  (se  t.ex.  Wessén  1992a:185,  Reinhammar 

1973:10, Pettersson 2005:168). Detta får bl.a.  till  följd att den möjlighet till friare ordföljd som 

existerade  fram  till  fornsvensk  tid  (och  som  omtalas  i  avsnitt  2.1),  vilken  medförde  att  t.ex. 

dativobjektet och ackusativobjektet kunde skifta plats, minskade för att i dagens svenska i stort sett 

vara försvunnen (se Wessén 1992b:219).

Avvecklingen av kasussystemet  har  skett  i  omgångar,  och  börjar  med att,  redan under  äldre 

fornsvensk tid, de verb som styr genitiv i stället i stor utsträckning uppträder med någon form av 

prepositionsfraskonstruktion eller med objekt i ackusativ (Wessén 1992b:22). Därefter, under yngre 

fornsvensk tid, börjar även dativen falla samman med ackusativen (Reinhammar 1973:10), och så 

småningom försvinner också den morfologiska distinktionen mellan nominativ och övriga kasus 

(med undantag från genitiven, som dock får en ny, avsevärt  förenklad morfologi och begränsat 

användningsområde jämfört med vad den hade fram till fornsvensk tid (Delsing 1991)).

I och med att de formella kasusdistinktionerna försvinner, uppstår ett behov av att hitta nya sätt 

att uttrycka grammatiska relationer på, vilket bl.a. medför en ökad användning av prepositioner. Ur 

detta behov uppkommer också en rad nya prepositioner, ofta bildade av befintliga substantiv, t.ex. 

den  för  den  här  uppsatsen  relevanta  prepositionen  til,  som har  sitt  ursprung  i  urn.  *tila 'mål'. 

(Wessén 1992b:84.) (Märk väl att uppkomsten av exempelvis  til sker innan kasussystemet faller 

samman under fornsvensk tid. Dock tycks – i alla fall tyder resultaten i den här uppsatsen på det – 

användningen av den här typen av prepositioner öka markant i samband med att kasusändelserna 

försvinner ur språket.)

Från äldre nysvensk tid och framåt framstår den svenska morfologin som hyfsat intakt. Wessén 

(1992a:186)  nämner  exempelvis  att  texten  i  Agneta  Horns  levnadsbeskrivning,  som skrevs  vid 

1600-talets mitt (och som är en av de äldre nysvenska texter som ingår i mitt material, se avsnitt 

3.1) har en substantivböjning som helt stämmer överens med dagens. Det innebär att för den senare 

hälften av det tidsspann som undersöks i denna studie är det syntaktiska och morfologiska systemet 

i stort sett intakt, och den språkutveckling som ägt rum under denna tidsperiod bör således snarare 

röra sig om tendensiella än absoluta förändringar.
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2.3 Forskningsöversikt

Variationen mellan dubbelobjektskonstruktion och konstruktion bundet adverbial  vid bitransitiva 

verb  är  på  intet  sätt  någonting  unikt  för  svenskan,  och  det  här  fenomenet  (också  ofta  kallat 

dativalternering) har för bl.a. engelskans vidkommande studerats ingående (se t.ex. Bresnan et al 

2007; Wolk et al 2012). Den undersökning som presenteras i denna uppsats är delvis inspirerad av 

en liknande undersökning av Wolk et al (2012) om relationen mellan dubbelobjektskonstruktion och  

bundet adverbial i engelska, där författarna undersöker hur den inbördes frekvensen mellan de båda 

konstruktionsvalen  har  ändrats  över  tid,  och  hur  faktorer  som objektens  längd,  definithet  och 

animathet spelar in vid valet av konstruktion.

För svenskans del har variationen mellan de två olika konstruktionsvalen hos fyra bitransitiva 

verb (däribland verbet giva) under perioden 1600–1750 undersökts av Salkvist (2011). I sin uppsats 

tar hon också upp bestämdhet som en faktor som föranleder valet av konstruktionstyp, och visar 

bl.a.  på att  det  är  vanligare med definita  objekt  än indefinita,  att  MOTTAGAREN är  definit  i  större 

utsträckning än vad TEMAT är (hon använder dock inte dessa termer), samt att det är en större andel 

av de MOTTAGARE som uppträder som indirekt objekt i en dubbelobjektskonstruktion som är definita, 

än motsvarande i  konstruktionen med bundet  adverbial  (ibid:35).  Hon försöker  även sätta det  i 

samband med det som framförs i Teleman et al (1999), för att reda ut vad begreppet  prominens 

egentligen innebär (Salkvist 2011:46).

Ur  modernt,  synkront  perspektiv  har  fenomenet  även  undersökts  av  Silén,  som har  jämfört 

skillnader mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt talspråk vad gäller konstruktionsval både för 

bitransitiva verb i allmänhet (Silén 2009) och för verbet  ge i  synnerhet (Silén 2008). Angående 

verbet  ge,  fastslår  hon  att  det  i  sverigesvenskt  talspråk  (till  skillnad  från  finlandssvenskt)  är 

vanligare med dubbelobjektskonstruktion än konstruktion med bundet adverbial i de fall där både 

TEMA och MOTTAGARE är utsatta (det allra vanligaste är dock att lämna MOTTAGAREN outtryckt) (Silén 

2008:118). Hon visar också att en dubbelobjektskonstruktion ("bitransitiv konstruktion" i hennes 

terminologi)  i  regel  föredras  då  MOTTAGAREN är  tematisk,  d.v.s.  är  känd  sedan  tidigare  (Silén 

2008:139) (vilket bekräftar det som redan angetts om situationen för modern svenska i avsnitt 2.1 

ovan).

Liknande undersökningar finns som sagt även för närbesläktade språk, bl.a. är en studie på gång 

om  samma  fenomen  i  danska,  där  Kizach  (2012)  visar  hur  kontexten  spelar  in  för  valet  av 

konstruktion. Utgångspunkten för hans studie är att det vanliga vid en dubbelobjektskonstruktion är 

att MOTTAGAREN redan är känd och sedan tidigare introducerad i kontexten, medan TEMAT ofta är något 

nytt som introduceras för första gången. Det visar sig dock att om det faller sig så att  MOTTAGAREN 
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inte är känd sedan tidigare, är chansen större att man väljer en prepositionsfraskonstruktion än då 

MOTTAGAREN redan är känd. Huruvida MOTTAGAREN är känd sedan tidigare har alltså betydelse för om 

man väljer en dubbelobjektskonstruktion eller inte, men har mindre betydelse när man väljer en 

konstruktion med bundet adverbial.

För fornsvenskans del nämner för övrigt Wessén (1992b:219) att den normala ordföljden är att 

dativobjektet står före ackusativobjektet, men att objekten också kan stå i omvänd ordning, för att 

betona  något  av  leden,  i  det  här  fallet  mer  specifikt  "om dativobjektet  är  betonat  eller  har  en 

bestämning". Det är måhända inte helt klart vad som menas med att objektet "har en bestämning", 

men det kan ändå vara intressant att jämföra Wesséns uppfattning om hur denna omvända ordföljd 

(där alltså prepositionsfraskonstruktioner ännu inte finns med i bilden) står sig mot den uppfattning 

om  modern  svenska,  som  framförs  av  Teleman  et  al  (1999)  (se  avsnitt  2.1  ovan),  där  en 

konstruktion  med bundet  adverbial  (vilket  eventuellt  skulle  kunna jämföras  med fornsvenskans 

möjlighet till omvänd ordföljd) snarare tillämpas om MOTTAGAREN (alltså "dativobjektet" i Wesséns 

terminologi) är mindre prominent än TEMAT ("ackusativobjektet"), där prominent ofta tycks innebära 

än högre grad av bestämdhet. 

3 Material

Den undersökning som redovisas i föreliggande uppsats är korpusbaserad och således kvantitativt 

inriktad. De textsamlingar som ligger till  grund för undersökningen är, för den fornsvenska och 

äldre nysvenska perioden, utvalda texter från  Fornsvenska textbanken i Lund (plus ytterligare en 

text, Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad, som visserligen inte är hämtad därifrån, men 

som för enkelhetens skull ändå redovisas i samma avsnitt), samt  för 1700-talet och framåt korpusen  

Svensk Dramadialog  (i  sin  helhet),  insamlad  vid institutionen för  nordiska språk,  Uppsala  uni-

versitet (se Melander Marttala & Östman 2000). Förhoppningen är att de texter som medtagits ska 

avspegla ett så informellt skriftspråk som möjligt, utifrån respektive periods förutsättningar, för att 

på så sätt i någon mån kunna närma sig hur även talspråket såg ut vid den aktuella tidspunkten 

(framför allt gäller detta naturligtvis för Dramadialogkorpusen, i och med att dramadialog bör ha en 

hel del talspråkliga drag för att alls verka trovärdig). I detta avsnitt presenteras material  och de 

utvalda texterna mer ingående.

3.1 Fornsvenska textbanken

Fornsvenska  textbanken är  en  samling  fornsvenska  (och  numera  även en  del  äldre  nysvenska) 
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texter, som gjorts tillgängliga som nedladdningsbara textfiler. Här finns de flesta genrer represen-

terade: lagar,  tänkeböcker,  religiös prosa o.s.v.  (för mer information,  se  Delsing 2002),  men de 

texter jag har använt mig av för denna undersökning faller i huvudsak under kategorierna "övrig 

profan prosa" och "religiös prosa", i förhoppningen om att dessa texter ska vara lite mer fritt skrivna 

än  t.ex.  lagtexter  och  texter  skrivna  på  vers,  vars  språkliga  innehåll  ofta  är  bundna  till  de 

traditionella  skriftspråksnormer  som  gäller  för  respektive  genre  (för  diskussion  om  detta,  se 

Magnusson 2007:69). 

Den äldre fornsvenska perioden är i min undersökning endast representerad av en text, nämligen 

Fornsvenska  legendariet,  en  samling  legender  som  baserar  sig  på  en  latinsk  text  (Håkansson 

2008:19), och som ursprungligen antas vara nedskriven på svenska någon gång mellan 1276 och 

1307 (Fornsvenska textbanken). Den utgåva av texten som jag har tagit del av (och som återfinns i 

handskriften Codex Bureanus) kan dock dateras till perioden 1350–1370 (Geete 1903:56).

Den yngre fornsvenska perioden representeras av två texter –  Järteckensboken och Sagan om 

Didrik av Bern. Den förstnämnda är en mirakelsamling översatt från latin1 (Håkansson 2008:19), 

och den uppteckning av texten som finns tillgänglig  från Fornsvenska textbanken är hämtad ur 

Codex  Oxenstiernianus.  Denna  handskrift  antas  ha  tillkommit  senast  1385  (Fornsvenska  text-

banken), men ursprungstexten kan vara något äldre (Håkansson 2008:19). Även Didrik av Bern är 

en  översättningsprodukt,  nedskriven på  1450-talet  (Fornsvenska  textbanken)  och  baserad  på  en 

norsk förlaga (Håkansson 2008:21). Den utgåva av texten som jag har använt mig av har tillkommit 

mellan 1480 och 1510 (Fornsvenska textbanken).

Materialet till den äldre nysvenska perioden är hämtat från tre texter, varav alla ursprungligen är 

skrivna på svenska. Från Fornsvenska textbanken har jag hämtat Peder Swarts krönika om Gustav 

Vasa, tillkommen ca 1560 (textutgåvan som återfinns på Fornsvenska textbanken är hämtad från 

Edén (1912)) (Fornsvenska textbanken), samt  Agneta Horns levnadsbeskrivning, som skrevs runt 

1657 (textutgåva från Holm (1959)) (Fornsvenska textbanken). (Den senare texten framhålls för 

övrigt av Wessén (1992a:186) som exempel på en text som "står talspråket närmare".) Utöver dessa 

två texter har jag även använt mig av Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad, skrivna åren 

1639–1655. Den version av texten som jag har anlitat är hämtad från den utgåva som återfinns i 

Allén (1965). Stilen i dessa brev har beskrivits som "ledigt konverserande" och sägs utgöra "en 

skarp  brytning med den äldre,  starkt  formelbundna brevstilen" (Allén 1965:XI–XII),  vilket  gör 

texten lämplig för föreliggande studie.

1 Detta ska dock inte ses som att den är "översatt" i modern mening. De medeltida översättarna av denna typ av 
litteratur hade i regel ett relativt fritt förhållningssätt till sin förlaga. Man kunde rentav ha flera förlagor och sätta 
ihop det lite som som man ville. (Se Widmark 2001:163.) Det rör sig således trots allt om i många avseenden 
svenska texter, och borde därmed kunna ses som lämpliga att ligga till grund för denna uppsats.
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3.2 Svensk dramadialog

För  efterkommande  perioder  är  det  korpusen  Svensk  dramadialog  under  tre  sekler som bildar 

underlag  för  undersökningen.  Denna  korpus  är  utvecklad  vid  institutionen  för  nordiska  språk, 

Uppsala universitet, och omfattar svenska dramer från sex perioder: 1725–1750, 1775–1800, 1825–

1850, 1875–1900, 1925–1950 och 1975–2000 (för mer ingående information samt förteckning över 

vilka texter som ingår, se Melander Marttala & Östman 2000). Tanken är att korpusen ska spegla 

"talspråk,  språksocial  variation  och  naturliga  samtalsmönster  i  skilda  situationer"  (Melander 

Marttala & Östman 2000:3), och texternas någorlunda talspråksnära natur gör att de bör lämpa sig 

väl  för  denna  undersökning.  Jag  har  använt  korpusen  i  sin  helhet  (dock med  undantag  för  de 

textpartier som inte är repliker, utan enbart utgör scenanvisningar o.dyl.); dock har jag slagit ihop de  

sex perioderna till tre – en för varje århundrade – och tittat på dessa var för sig. (Jag har således inte 

heller tagit hänsyn till de enskilda texterna, utan betraktar varje århundrade som en enhet.) Detta 

medför en större textmängd per period, och innebär förhoppningsvis också att det går att se mer 

övergripande tendenser.

4 Teori och metod

I detta avsnitt presenteras den metod jag har använt mig av för undersökningen, samt även kortfattat 

den teori om variation som ligger till grund för utvecklingen av analysverktyget VARBRUL, som 

jag har använt för beräkningen av mina resultat.

4.1 Introduktion till VARBRUL-analys

För beräkningen av mina resultat har jag tagit hjälp av en s.k. VARBRUL-analys (se avsnitt 4.2.3). 

VARBRUL bygger på idén att försöka systematisera variation på olika språkliga nivåer, där bl.a. 

Labov har varit en förgrundsfigur och diskuterat att variation ofta handlar om "structured hetero-

geneity" snarare än fri variation (Labov 1982:18). Med detta som utgångspunkt kan sedan dialekt-

forskare studera "heterogeneity  in space",  sociolingvister  studera "heterogeneity in  society" och 

språkhistoriker studera "heterogeneity in time" (Labov 1982:20).

I  föreliggande  undersökning  ligger  fokus  främst  på  variation  i  tiden,  även  om VARBRUL-

metoden främst har använts inom synkron sociolingvistik, för svenskt vidkommande av exempelvis 

Sundgren (2002), som i sin avhandling om språket i Eskilstuna bl.a. försöker hitta samband mellan 

realiseringen av vissa språkdrag och talarens socioekonomiska bakrund (se Sundgren 2002:99–102 

för närmare genomgång av metod). Analysmodellen kan även användas för att hitta andra typer av 
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samband, där variation angående ett visst språkdrag kan kopplas till både inom- och utomspråkliga 

variabler, så t.ex. i Håkansson (2008), där förekomsten av subjektslösa satser i fornsvenska sätts i 

samband med bl.a. en inomspråklig faktor som satstyp (huvud- vs. bisats) och en mer utomspråklig 

faktor som genre (i det här fallet profan vs. religiös prosa) (Håkansson 2008:114–115). 

Håkansson (2008) tar också hänsyn till  tidsperiod som en faktor som kan bestämma i vilken 

omfattning subjekt utelämnas eller inte. Håkansson (2008:23) framhåller att "medan  jämförande 

teoretisk syntaxforskning i  första hand intresserar sig för språkliga skillnader mellan olika geo-

grafiska varieteter (...),  studerar den historiska forskningen skillnader mellan olika kronologiska 

varieteter".  Med  detta  synsätt  kan  man  alltså  betrakta  de  olika  historiska  språkstadierna  som 

varieteter av ett och samma språk, och i och med att även föreliggande studie tillämpar tid som en 

variabel,  går  det  förhoppningsvis  att  se  om  variationen  mellan  de  två  konstruktionsval  som 

undersöks handlar om att den ena konstruktionen vinner mark på bekostnad av den andra (och att en  

språkförändring på så sätt är på gång), eller om det är så att det snarare är andra variabler som spelar 

roll för valet av konstruktion, och fördelningen konstruktionsvalen emellan således varit någorlunda 

konstant över tid.

4.2 Metod

I detta avsnitt presenteras den metod som använts i undersökningen. Först ges en beskrivning av hur  

de belägg som ligger till grund för analysen har valts ut samt hur dessa sedan har kategoriserats 

efter ett antal kriterier. Därpå följer en redogörelse av hur VARBRUL-analysen av materialet har 

utförts.

4.2.1 Urval av belägg

I mitt material har jag endast tagit med i beräkningen de exempel med verbet  ge/giva, där både 

TEMAT och  MOTTAGAREN är explicit utsatta, eftersom det endast är i dessa fall man kan kontrastera 

förekomsten  av  en  dubbelobjektskonstruktion  gentemot  konstruktion  med  bundet  adverbial.  I 

materialet ingår även exempel där  MOTTAGAREN är antingen reflexiv eller reciprok (såsom exempel 

(7a–b)). Dock har exempel som (8a–b) uteslutits, där innebörden hos verbet snarare har med rörelse 

och förflyttning  att  göra och på så sätt  mer liknar  verbet  bege sig (se  Salkvist  2011:25 för  en 

liknande bedömning, samt Viberg 2002:672 för en tydligare semantisk uppdelning av verbet ge, där 

sistnämnda användningsområde går under beteckningen "focus on motion").
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(7) a. ...at jag kan ej gifwa mig någon roo. (1700-tal)

     

      b. ...vi har just gett varandra löftet inför Gud. (1900-tal)

(8) a. Therföre gaff han sigh till en stoer skogh. (Äldre nysvenska)

      b. Her medh gaff han sigh till fridz. (Äldre nysvenska)

Vid  excerperingen av  belägg har  jag enbart  tagit  med de  exempel  som är  entydiga  vad  gäller 

ordföljd, d.v.s. satser med rak ordföljd där det står helt klart i vilken inbördes ordning temat och 

mottagaren i satsen står (se exempel (9a–c nedan). 

(9) a. Dubbelobjekt.

           ...vi vill ge arbetarna samma frihet och rättighet och insikt som vi själva har fått genom     

           vår sociala tillhörighet! (1900-tal.)

     

      b. Bundet adverbial.

           ...ger han skadliga principer åt mina barn? (1700-tal.)

      c. Dubbelobjekt, omvänd ordföljd.

           ...prästin  kom  mz    guz    likama     ok    gaff  han         them      siuka       sweninom...

             prästen  kom  med  Guds  lekamen  och  gaf   han.ack  den.dat  sjuke.dat  gossen.dat

          'Prästen kom med Guds lekamen och gav den till den sjuke gossen.'

Detta förfarande utesluter vissa bisats- och frågekonstruktioner (se exempel (10a–b) nedan). I ex-

empel (10a) skulle det lika gärna kunna finnas en preposition till framför MOTTAGAREN henne, medan 

det i exempel (10b) skulle gå lika bra utan preposition framför  en tiggare, och i och med att jag 

räknar med ordföljd som en variabel som kan spela in vid valet av konstruktion, blir exempel som 

dessa omöjliga att ta med i beräkningen. 

(10) a. ...det vackra erkännande ni gaf henne. (1800-tal)

      

        b. Vad allt ger man inte till en tiggare? (1900-tal)
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Vid en första gallring fördes även de ovan nämnda tvetydiga exemplen in i en databas, och sett över 

alla tidsperioder uppgår antalet exempel med explicit uttryckt MOTTAGARE och TEMA till 878 belägg. 

Från dessa har sedan 146 belägg tagits bort, utifrån de förutsättningar som beskrivs i föregående 

stycke,  vilket medför att det  totalt  är  732 belägg som ligger till  grund för denna undersökning. 

Tabell 1 visar hur mängden belägg är utspridd över de olika tidsperioder som jag valt att dela in mitt  

material i.

Tabell 1: Materialöversikt

Period Totalt antal ord Antal excerperade belägg

Äldre fornsvenska 38 700 60

Yngre fornsvenska 68 000 135

Äldre nysvenska 136 400 101

1700-tal 193 200 129

1800-tal 311 000 156

1900-tal 416 700 151

Totalt 1 164 000 732

4.2.2 Kategorisering

De excerperade beläggen har förts in i en databas, och har där taggats efter ett antal variabler, som 

kan  förväntas  ha  inverkan  på  valet  av  konstruktion.  Den  kanske  mest  intressanta  variabeln  är 

period, eftersom denna undersökning bl.a. syftar till att kartlägga hur det procentuella förhållandet 

mellan  de två konstruktionsvalen har  ändrats  över  tid.  Utöver  period har jag tittat  på tre  olika 

egenskaper hos både TEMAT och MOTTAGAREN (d.v.s. sammanlagt sex variabler utöver period): deras 

längd, bestämdhet och animathet. 

Längden på objekten har mätts i ord, och i min analys har jag för enkelhetens skull delat upp 

dem i två kategorier: tre ord eller kortare (1 ≤ 3) och fyra ord eller längre (4 ≤). Detta för att se om 

längden spelar in såtillvida att långa – "tunga" – objekt placeras sist (vilket bl.a. har visat sig vara 

fallet  vid fördelningen mellan motsvarande konstruktionsval i engelska (se  Wolk et al 2012:21–

22)). Variabeln bestämdhet är uppdelad på fyra faktorer: (personliga)  pronomen,  egennamn (såväl 

personnamn som ortnamn), bestämd och obestämd. (Denna variabel kan relateras till tanken om hur 

prominens spelar in vid valet av konstruktion (Teleman et al 1999:299).) Variabeln  animathet är 
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uppdelad på två faktorer: animat och inanimat. Som animat räknas människor samt djur och objekt 

som behandlas som människor (t.ex. hästar och dockor). Inanimata objekt innefattar både konkreta 

och abstrakta sådana. (En ytterligare uppdelning mellan konkreta och abstrakta objekt hade varit att 

föredra, men detta hade inneburit så pass få belägg för varje kategori att en ordentlig undersökning 

inte hade varit möjlig).

4.2.3 VARBRUL-analys

För att utföra en VARBRUL-analys på mitt material har jag använt mig av programmen Goldvarb X 

for Mac och Goldvarb Lion for Mac (se Sankoff, Tagliamonte & Smith 2012). Dataprogram för att 

beräkna  systematik  inom  språklig  variation  började  dyka  upp  under  1970-talet  (Håkansson 

2008:108),  och  innebar  ett  delvis  nytt  tillvägagångssätt  inom  språkforskningen,  då  statistiska 

koncept och exakta sannolikhetsberäkningar dök upp som en konsekvens av det arbete som bl.a. 

Labov hade sysslat med på 1960-talet (Tagliamonte 2006:130). 

Med denna typ av program är det möjligt att mer exakt beräkna hur olika variabler spelar in vid 

valet av språklig konstruktion. För varje variabel finns ett antal faktorer, som tillsammans bildar en 

s.k.  faktorgrupp.  (Exempelvis  faktorgruppen  MOTTAGARENS animathet innefattar  således  faktorerna 

animat och inanimat.) För att beräkna hur stor inverkan en viss variabel har på valet av konstruktion 

görs  en  s.k.  step  up/step  down-analys (se  Tagliamonte  2006:140–151  för  mer  detaljerad 

information),  där  VARBRUL lägger  till  faktorgrupperna,  en  i  taget,  tills  det  inte  finner  några 

grupper kvar som är statistiskt  signifikanta för resultatet. Därefter gör programmet detsamma åt 

andra hållet, där man alltså drar ifrån faktorgrupper, en i taget, tills endast de grupper som bedöms 

vara statistiskt signifikanta kvarstår. För varje faktor skapar VARBRUL sedan ett sannolikhetsvärde 

mellan 0 och 1, där ett värde över 0,5 ska gynna förekomsten av ett visst fenomen. I mina resultat 

har jag utgått från dubbelobjektskonstruktionen, så att ett värde över 0,5 innebär att den aktuella 

faktorn gynnar dubbelobjektskonstruktion, medan ett värde under 0,5 gynnar en konstruktion med 

bundet adverbial. För att fastslå hur stor inverkan faktorgrupperna har i förhållande till varandra, 

räknar man sedan ut deras s.k. spännvidd, genom att subtrahera det lägsta sannolikhetsvärdet från 

det högsta inom faktorgruppen, där störst spännvidd är lika med mest signifikant. På så sätt får man 

ett värde som visar i hur pass hög grad en viss variabel har betydelse för valet av konstruktion.
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5 Resultat

Detta avsnitt består av två huvuddelar, först en presentation av den primära undersökningen, om 

fördelningen  mellan  dubbelobjekt  och  bundet  adverbial  som  konstruktionsval  vid  verbet  ge. 

Därefter presenteras en liknande, mindre undersökning, som endast behandlar ordföljden mellan de 

två objekten, utan att ta någon som helst hänsyn till huruvida ettdera objekten realiseras i form av 

en prepositionsfras eller  ej.  Den sistnämnda undersökningen ska förhoppningsvis  kunna ge lite 

perspektiv på hur förhållandet mellan konstruktionerna med dubbelobjekt och bundet adverbial har 

utvecklats  över  tid,  samt  eventuellt  ge  en  större  inblick i  hur  framväxten av konstruktion med 

bundet adverbial kan sättas i samband med kasussystemets avveckling under yngre fornsvensk och 

äldre nysvensk tid.

5.1 Dubbelobjekt vs bundet adverbial

I detta avsnitt redovisas undersökningen av hur förhållandet mellan konstruktion med dubbelobjekt 

och konstruktion med bundet adverbial vid verbet ge ser ut från äldre fornsvensk tid till idag. 

5.1.1 Översikt

Tabell 2 visar en första överblick över materialet. Av anledningar som förklaras närmare i avsnitt 

5.1.2  har  de  tre  första  tidsperioderna  i  min  ursprungliga  indelning  –  äldre  fornsvenska,  yngre 

fornsvenska och  äldre  nysvenska –  här  slagits  ihop  till  en  kategori.  Detta  beror  främst  på  att 

förekomsten av konstruktion med bundet adverbial är så pass ovanlig i de äldre språkstadierna att 

en VARBRUL-analys hade varit omöjlig att genomföra på dessa perioder var för sig.

Tabell 2: Översikt över hela materialet

Period Dubbelobjekt Bundet adverbial Totalt

Antal Procent Antal Procent

Äfsv. – änsv. 292 99 % 4 1 % 296

1700-tal 122 95 % 7 5 % 129

1800-tal 142 91 % 14 9 % 156

1900-tal 141 93 % 10 7 % 151

Totalt 697 95 % 35 5 % 732
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Tabell 2 visar att man kan se en markant skillnad mellan den sammanslagna första perioden (som 

jag väljer att kalla den) och 1700-talet. Skillnaden mellan äldre nysvensk tid och 1700-talet är dock 

inte så stor som tabellen ger sken av. Av de fyra förekomster av bundet adverbial som vi hittar i den 

första perioden, är tre från äldre nysvensk tid, vilket ger en andel på 3 % för denna period. (Den 

fjärde  förekomsten  av  bundet  adverbial  under  den  första  perioden  hämtas  faktiskt  från  äldre 

fornsvensk tid. Den enda period där bundet adverbial inte förekommer i mitt material är således 

yngre fornsvenska, men med tanke på att konstruktionen fanns redan på äldre fornsvensk tid, beror 

detta nog snarast på att min datamängd är för liten än att konstruktionen inte fanns i språket vid den 

här  tiden.)  Därefter  är  det  svårare  att  säga  något  mer  exakt  om  utvecklingen,  i  och  med  att 

konstruktionen med bundet adverbial ser ut att gå kraftigt framåt under 1800-talet, för att sedan 

backa tillbaka under 1900-talet. Det skulle krävas en större mängd data (och en snävare period-

indelning) för att säkert kunna säga något om utvecklingen här. 

5.1.2 VARBRUL-analys

I detta avsnitt redovisas den VARBRUL-analys (se avsnitt 4.2.3 för närmare beskrivning) som jag 

har utfört för att på ett tydligare sätt kunna se hur olika variabler spelar in vid valet av konstruktion. 

Period betraktas här som en variabel bland andra,  likställd med  TEMATS och  MOTTAGARENS längd, 

bestämdhet och  animathet.  (Dessa  objektsrelaterade  variabler  är  alltså  uträknade  med  hela 

materialet  och  samtliga  tidsperioder  som grund.  För  att  verkligen  få  en  inblick  i  hur  de  olika 

variablernas påverkan på valet  av  konstruktion ser  ut  skulle  man behöva göra  en motsvarande 

analys på varje period för sig. Materialets omfattning räcker dock inte till för en fullständig analys, 

men utvecklingen av fördelningen mellan konstruktionsval på de olika faktorerna redovisas i nästa 

avsnitt (5.1.3).)

Ursprungstanken vid denna analys var att alla sex tidsperioder (från äldre fornsvenska till 1900-

talet) skulle betraktas som var sin egen faktor inom faktorgruppen period. Detta lät sig dock inte 

göras,  då  den  äldre  fornsvenska  perioden  endast  har  ett  belägg  på  konstruktion  med  bundet 

adverbial,  och den yngre fornsvenska perioden inte ett enda. För yngre fornsvenska råder alltså 

ingen som helst variation vad gäller valet av konstruktion, och i ett sådant läge är en VARBRUL-

analys inte möjlig att genomföra. För att få ett material som faktiskt går att undersöka måste man 

alltså  ibland  slå  ihop  ett  antal  faktorer,  och  i  detta  fall  har  jag  valt  att  slå  ihop  de  tre  första 

perioderna (äldre och yngre fornsvenska samt yngre nysvenska) till en och samma faktor.
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Tabell 3: VARBRUL-analys på hela materialet

Faktorgrupp Faktor % dubbelobjekt Sannolikhetsvärde Antal belägg

Period Äfsv. – änsv. 99 % .87 296

1700-tal 95 % .30 129

1800-tal 91 % .11 156

1900-tal 93 % .30 151

Spännvidd 76

MOTTAGARENS 
bestämdhet

Pronomen 99 % .69 567

Bestämd 80 % .10 83

Egennamn 88 % .05 40

Obestämd 81 % .03 42

Spännvidd 66

TEMATS bestämdhet Obestämd 96 % .58 497

Bestämd 95 % .43 185

Pronomen 87 % .14 46

Egennamn 75 % .02 4

Spännvidd 56

MOTTAGARENS 
animathet

Animat 97 % .52 705

Inanimat 56 % .10 27

Spännvidd 42

MOTTAGARENS längd i 
ord

1 ≤ 3 96 % .51 712

4 ≤ 55 % .17 20

Spännvidd 34

TEMATS längd i ord 4 ≤ 98 % [.71] 202

1 ≤ 3 94 % [.42] 530

Spännvidd –

TEMATS animathet Inanimat 95 % [.50] 690

Animat 93 % [.48] 42

Spännvidd –
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Tabell 3 är upplagd på så sätt att faktorgrupperna är uppställda i ordning efter hur hög inverkan de 

har på valet  av konstruktion.  Faktorgruppernas påverkan bedöms efter  deras spännvidd,  där det 

lägsta sannolikhetsvärdet har subtraherats från det högsta inom faktorgruppen. Härigenom ser vi att 

den variabel som har allra störst inverkan på valet av konstruktion faktiskt är period, där den första 

perioden  klart  gynnar  en  dubbelobjektskonstruktion,  medan  övriga  perioder  snarare  gynnar 

konstruktion  med bundet  adverbial.  (Med "gynnar"  menas  alltså  i  förhållande  till  fördelningen 

mellan  dubbelobjekt  och  bundet  adverbial  över  materialet  som helhet.  Som synes  av  procent-

siffrorna är dock dubbelobjektskonstruktionen den klart vanligaste genom alla tidsperioder.)

Näst mest inverkan på valet av konstruktion har MOTTAGARENS bestämdhet, där det visar sig att ett 

pronominellt  led  starkt  gynnar  en  dubbelobjektskonstruktion.  Att  MOTTAGAREN realiseras  som ett 

pronomen är också betydligt vanligare än någon annan av bestämdhetsgraderna (567 av totalt 732 

belägg). Om MOTTAGAREN har bestämd form, obestämd form eller uppträder i form av ett egennamn 

ligger andelen dubbelobjekt endast mellan 80 och 90 procent.

TEMATS bestämdhet spelar också in vid valet av konstruktion, och det är framför allt då TEMAT är 

obestämt (vilket gäller för majoriteten av fallen) som dubbelobjektskonstruktionen är klart gynnad. 

(De förekomster där  TEMAT uppträder i form av ett egennamn rör sig främst om exempel från den 

första perioden, och de namn det är fråga om är då geografiska sådana, t.ex. namn på länder eller 

gårdar.)

Vidare spelar  MOTTAGARENS animathet också en tydlig roll för valet av konstruktion, där nästan 

hälften av förekomsterna av inanimata MOTTAGARE föranleder en konstruktion med bundet adverbial. 

Snarlika siffror syns också för variabeln MOTTAGARENS längd, där långa MOTTAGARE (fyra ord eller mer) 

också föredrar konstruktion med bundet adverbial i nära hälften av fallen. (Sistnämnda variabel kan 

även delvis relateras till  variabeln  MOTTAGARENS bestämdhet (se detta avsnitt ovan), i och med att 

pronomen (som så gott som per definition alltid består av ett enda ord) utgör en majoritet av alla 

belagda MOTTAGARE på tre ord eller färre.)

För variablerna  TEMATS längd och  TEMATS animathet är  spännvidden (och därmed variationen i 

konstruktionsval  mellan  de  två  faktorerna)  så  pass  liten  att  VARBRUL  inte  bedömer  dessa 

faktorgrupper som signifikanta för resultatet som helhet.2

2 Vad gäller TEMATS längd går dock ändå att se en viss tendens till att långa TEMAN gynnar en dubbelobjektskonstruktion 
i högre utsträckning än korta TEMAN, vilket tycks visa att långa led gärna placeras sist. I mitt material fördunklas dock 
denna tendens av det faktum att det i den första perioden finns förekomster av dubbelobjekt med omvänd ordföljd, 
där alltså TEMAT ställs före MOTTAGAREN. (Mer om detta i avsnitt 5.2.)
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5.1.3 Den språkhistoriska utvecklingen av variablernas inverkan

I detta avsnitt görs ett försök att redovisa hur påverkan från de olika faktorerna från VARBRUL-

analysen (se avsnitt 5.1.1 ovan) har utvecklats och förändrats över tid. Tabell 4–7 redogör för de 

signifikanta  faktorgrupperna  (period undantaget),  en  i  taget,  och  visar  andelen  dubbelobjekts-

konstruktion för varje enskild faktor inom varje enskild tidsperiod. Dessa tabeller bygger enbart på 

rådata, och har således inte genomgått någon VARBRUL-analys eller liknande, men siffrorna kan 

förhoppningsvis ändå säga något om utvecklingen av de båda konstruktionsvalen.

Tabell 4: MOTTAGARENS bestämdhet

Period Obestämd Bestämd Egennamn Pronomen

% dubbelobj Totalt % dubbelobj Totalt % dubbelobj Totalt % dubbelobj Totalt

Äfsv. – Änsv. 96 % 28 97 % 32 93 % 27 100 % 209

1700-tal (71 %)3 7 69 % 16 (100 %) 4 100 % 102

1800-tal (25 %) 4 (57 %) 14 (50 %) 4 98 % 134

1900-tal (33 %) 3 76 % 21 (80 %) 5 98 % 122

Totalt 81 % 42 80 % 83 88 % 40 99 % 567

Tabell  4  visar  resultatet  för faktorgruppen  MOTTAGARENS bestämdhet,  den variabel  som, näst  efter 

period,  tycks ha störst  inverkan på valet  av konstruktion.  I  och med att  de flesta procentsatser 

bygger  på ett  väldigt  litet  antal  belägg är  det  för  de flesta  faktorer  i  princip omöjligt  att  säga 

någonting säkert om utvecklingen över tid. (Kolumnen "Totalt" som finns för varje enskild faktor 

visar  det totala antalet belägg (dubbelobjekt + bundet adverbial) som finns för den aktuella faktorn 

inom den aktuella tidsperioden, och procentsatsen i kolumnen till vänster visar hur stor andelen av 

den totala mängden belägg som utgörs av dubbelobjektskonstruktion. I de fall då totalsiffran för 

antalet belägg endast uppgår till 15 eller färre är procentsiffran satt inom parentes, då denna siffra 

bör bedömas som osäker, p.g.a. det ringa underlaget.) Den tydligaste utveckling som kan avläsas ur 

tabell 4 är att det under 1800- och 1900-talet blivit något vanligare med konstruktion med bundet 

adverbial  även  i  de  fall  då  MOTTAGAREN realiseras  i  form  av  ett  pronomen.  I  övrigt  stämmer 

utvecklingen hos varje enskild faktor i stort sett överens med utvecklingen generellt, såtillvida att 

1800-talet  har  den  lägsta  andelen  dubbelobjektskonstruktion  hos  alla  faktorer  (även  om 

procentsiffrorna i det här fallet är lite mer extrema). Det går således inte att direkt påstå att det skett 

3 Procenttal anges inom parentes i de fall då de är beräknade utifrån totalt 15 belägg eller färre.
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någon egentlig förändring vad gäller den inverkan som MOTTAGARENS bestämdhet har för valet av kon-

struktion som helhet.

Tabell  5  visar  hur  andelen  dubbelobjekt  ser  ut  för  faktorgruppen  TEMATS bestämdhet.  Både 

obestämd och bestämd form har ett hyfsat stort antal belägg för alla tidsperioder, vilket gör det 

möjligt att säga något lite mer definitivt om denna variabel. Värt att notera, först och främst, är att 

obestämda  TEMAN är  det  absolut vanligaste,  och att  utvecklingen vad gäller  konstruktionsval för 

dessa  är  i  det  närmaste  identiskt  för  utvecklingen  av  förhållandet  mellan  konstruktionsvalen 

generellt.  Ett obestämt tema gör alltså varken till  eller från för valet av konstruktion.  En annan 

intressant utveckling är den konstanta siffran på 93 procent hos bestämda TEMAN för 1700-, 1800- 

och  1900-talet,  vilket  går  på  tvärs  mot  den  generella  inriktningen,  där  andelen  dubbelobjekts-

konstruktion för materialet som helhet minskar markant under 1800-talet. 

Tabell 5: TEMATS bestämdhet

Period Obestämd Bestämd Egennamn Pronomen

% dubbelobj Totalt % dubbelobj Totalt % dubbelobj Totalt % dubbelobj Totalt

Äfsv. – Änsv. 99 % 218 98 % 57 (100 %) 3 100 % 18

1700-tal 97 % 94 93 % 29 (–) 0 (67 %) 6

1800-tal 91 % 89 93 % 56 (–) 0 (82 %) 11

1900-tal 96 % 96 93 % 43 (0 %) 1 (82 %) 11

Totalt 96 % 497 95 % 185 (75 %) 4 87 % 46

Tabell 6 visar resultaten för faktorgruppen MOTTAGARENS animathet. I likhet med övriga faktorgrupper 

finns det även i detta fall en faktor där större delen av alla belägg är representerade. I detta fall är 

det animata  MOTTAGARE som utgör den största andelen, och procentsiffrorna för denna faktor visar 

också  på  en  i  stort  sett  likartad  utveckling  som den  som gäller  generellt.  Även  för  inanimata 

MOTTAGARE kan man skönja en likartad utveckling, med en tydlig ökning av andelen dubbelobjekt 

från 1800- till 1900-talet.
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Tabell 6: MOTTAGARENS animathet

Period Animat Inanimat

% dubbelobj. Totalt % dubbelobj. Totalt

Äfsv. – Änsv. 99 % 292 (50 %) 4

1700-tal 95 % 127 (100 %) 2

1800-tal 95 % 148 (25 %) 8

1900-tal 96 % 138 (69 %) 13

Totalt 97 % 705 56 % 27

Slutligen visar tabell 7 hur utvecklingen ser ut för faktorgruppen MOTTAGARENS längd, där vi ser att det 

i majoriteten av fallen rör sig om en kort  MOTTAGARE (tre ord eller färre), och att den procentuella 

utvecklingen även hos denna faktor är så gott som identisk med den generella utvecklingen. En 

svag tendens kan även ses mot att långa  MOTTAGARE i allt högre grad föranleder konstruktion med 

bundet adverbial, under framför allt 1900-talet.

Tabell 7: MOTTAGARENS längd i ord

Period 1  ≤  3 4  ≤

% dubbelobj. Totalt % dubbelobj. Totalt

Äfsv – Änsv. 99 % 288 (100 %) 8

1700-tal 98 % 123 (33 %) 6

1800-tal 92 % 154 (50 %) 2

1900-tal 96 % 147 (0 %) 4

Totalt 96 % 712 55 % 20

5.2 Ordföljd

Ett faktum som komplicerar bilden av de resultat som redovisas i avsnitt 5.1 ovan, är att  dubbel-

objektskonstruktion från äldre fornsvensk till äldre nysvensk tid förekommer i två olika varianter 

vad gäller ordföljd – antingen den neutrala där MOTTAGAREN står före TEMAT, eller en omvänd ordföljd 
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där  TEMAT kommer först (d.v.s. samma ordföljd som i konstruktionen med bundet adverbial, men 

utan att MOTTAGAREN realiseras i form av en prepositionsfras). Denna variation mellan två olika typer 

av ordföljd innebär att resultaten på en del punkter, framför allt gällande variablerna TEMATS längd 

och  MOTTAGARENS längd eventuellt  kan  vara  en  aning  missvisande  för  den  första  perioden,  då 

grundhypotesen är att  långa satsled står  sist.  I  ett  exempel  som (11),  som består av en dubbel-

objektskonstruktion är  TEMAT kort (tre ord eller färre), men i och med att det står före  MOTTAGAREN 

hamnar det långa ledet ändå sist. 

(11) Hänna  fadhur  wilde  giwa  hona          enom   vngom   rikom   man          til   hustru. (Yfsv.)

        hennes  far       ville    ge      henne.ack  en.dat  ung.dat  rik.dat  man(.dat) till  hustru

        'Hennes far ville ge henne till hustru åt en en ung rik man.'

För att verkligen avgöra vilken roll längden spelar för valet av konstruktion har jag därför även valt 

att  titta på frekvensen mellan de två ordföljdsvalen,  utan att ta hänsyn till  huruvida  MOTTAGAREN 

realiseras i form av en prepositionsfras eller inte. På så sätt betraktas alltså både exempel (12b) och 

(12c) som ordföljdsmässigt likvärdiga (ordföljd B), och som stående i kontrast till (12a) (ordföljd 

A). (Nämnas bör också att jag i mitt material inte funnit ett enda belägg på att en MOTTAGARE som 

uttrycks med bundet adverbial kan stå före  TEMAT. Denna variant torde dock teoretiskt sett också 

vara möjlig. Detta innebär således att för perioderna 1700-, 1800- och 1900-talet sammanfaller alla 

förekomster  av  ordföljden  TEMA–MOTTAGARE med  förekomsterna  av  konstruktion  med  bundet 

adverbial i avsnitt 5.1.)

(12) a. Ordföljd A

            Jak  giwir  diäflinom       mina        siäl... (Yngre fornsvenska.)

            jag   ger     djävulen.dat   min.ack   själ.ack

            'Jag ger djävulen min själ.'

        b. Ordföljd B

            ...ok   gaf  siælena       sancto        iacobo. (Äldre fornsvenska.)

              och  gav  själen.ack   sankt.dat   Jakob.dat          

            '...och gav själen åt Sankt Jakob.'

        c. Ordföljd B 

            ...att iagh sielff ike orsak till sådan silence giffuit haffuer... (Äldre nysvenska.)
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Som synes  är  både  exempel  (12a)  och  (12b)  hämtade  från  fornsvenska,  och  de  visar  båda  på 

kasusmarkering, med MOTTAGAREN i dativ och TEMAT i ackusativ. I (12a) hjälper även ordföljden till att 

avgöra vilket argument som uttrycker vilken semantisk roll, medan det i (12b) endast är kasus-

markeringen som kan bestämma vad som är MOTTAGARE och vad som är TEMA. Från äldre nysvenska 

har jag inte hitta några förekomster av denna typ av omvänd ordföljd, men i stället finns det en del 

exempel på omvänd ordföljd där MOTTAGAREN realiseras genom en prepositionsfras. (Märk också att 

det  äldre  nysvenska  exemplet  helt  saknar  kasusmarkering.)  Förutom  ett  belägg  från  äldre 

fornsvenska har jag inte heller funnit några förekomster av konstruktion med bundet adverbial före 

äldre  nysvensk tid.  Det  förefaller  alltså som att  det  alltsedan fornsvensk tid (eller  kanske ännu 

tidigare)  funnits  en  variation  mellan  neutral  ordföljd  (ordföljd  A) och  en  variant  med omvänd 

ordföljd  (ordföljd  B),  där  den  omvända  ordföljden  i  fornsvenska  inte  behövde  någon  speciell 

markering i  och med att  MOTTAGAREN och  TEMAT ändå särskildes med kasusändelser. (Ordföljd B 

verkar dock endast ha förekommit i ren dubbelobjektskonstruktion under fornsvensk tid, och i form 

av  konstruktion  med  bundet  adverbial  i  princip  endast  från  äldre  nysvenska  och  framåt.  Det 

förefaller  således  inte  vid  någon  tidpunkt  ha  rått  någon  större  variation  mellan  olika 

konstruktionstyper inom ordföljd B.)

5.2.1 Översikt

Tabell 8: Ordföljd, hela materialet

Period MOTTAGARE – TEMA (A) TEMA – MOTTAGARE (B) Totalt antal belägg

Antal Procent Antal Procent

Äldre fornsvenska 49 82 % 11 (18 %) 60

Yngre fornsvenska 123 91 % 12 (9 %) 135

Äldre nysvenska 96 95 % 5 (5 %) 101

1700-tal 122 95 % 7 (5 %) 129

1800-tal 142 91 % 14 (9 %) 156

1900-tal 141 93 % 10 (7 %) 151

Totalt 673 92 % 59 8 % 732

I tabell 8 presenteras fördelningen mellan de två alternerande ordföljderna (jag kallar den neutrala 

ordföljden, där MOTTAGAREN står före TEMAT, för ordföljd A, och den omvända ordföljden, där TEMAT 
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står först, för ordföljd B). I denna del av undersökningen har jag valt att behålla den ursprungliga 

periodindelningen,  varvid  materialet  nu är  utspritt  på sex olika  tidsperioder.  Detta eftersom det 

under alla tidsperioder råder variation mellan de två ordföljdsvalen, och det därmed går att behålla 

periodindelningen intakt vid en VARBRUL-analys.

Siffrorna  i  tabell  8  pekar  på  att  förhållandet  mellan  de  två  ordföljdsvalen  varit  någorlunda 

konstant från yngre fornsvensk tid och framåt. Den enda period som sticker ut är äldre fornsvenska, 

då ordföljd B är betydligt vanligare än under efterkommande perioder. Detta pekar eventuellt på att 

ordföljden var friare under denna period, men eftersom alla belägg från denna period är hämtade ur 

en och samma text (Fornsvenska legendariet) är det också möjligt att tänka sig att den höga andelen 

av ordföljd B är ett stildrag hos författaren/översättaren.

5.2.2 VARBRUL-analys

VARBRUL-analysen av ordföljdsvariation är gjord på samma sätt som den om konstruktionsval 

som presenterats i avsnitt 5.1.2, och det är samma variabler (faktorgrupper) som ligger till grund för 

analysen. Resultaten presenteras i tabell 9, med faktorgrupperna rangordnade efter hur stor inverkan 

de har på valet av ordföljd. (Dock står faktorgruppen period allra överst, för att göra det lättare att 

överblicka resultaten.)

Det mest slående resultatet som visas i tabell 9 är att  period inte betraktas som signifikant av 

VARBRUL överhuvudtaget.  Variationen tidsperioderna emellan är alltså  så pass liten,  att  denna 

variabel inte tycks spela någon avgörande roll för vilken ordföljd som förekommer i ett specifikt 

fall. (Det går med andra ord inte att säga att en viss ordföljdsvariant skulle vara mer typisk för en 

viss period än för någon annan, även om det, som noterats i avsnitt 5.2.1, är betydligt vanligare med 

ordföljd B under äldre fornsvensk tid än under de senare perioderna.) Detta är således en markant 

skillnad gentemot den förra undersökningen, där tidsperiod var den mest signifikanta variabeln i 

fråga om valet mellan dubbelobjekt och konstruktion med bundet adverbial.

I övrigt är rangordningen mellan faktorgrupperna den samma för de båda undersökningarna, med 

MOTTAGARENS bestämdhet respektive TEMATS bestämdhet som de mest signifikanta variablerna. Vi kan 

dock se några förändringar i den inre fördelningen mellan faktorerna vad gäller deras sannolikhets-

värde. För  MOTTAGARENS bestämdhet är exempelvis skillnaden ännu större mellan pronomen å ena 

sidan, och alla andra varianter av bestämdhet å den andra, där pronomen klart gynnar ordföljd A 

(vilket alltså innebär att då MOTTAGAREN realiseras i form av ett pronomen står den allt som oftast före 

TEMAT),  medan övriga faktorer snarare gynnar ordföljd B. (De belägg som finns på  MOTTAGARE i 
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obestämd form har i nästan hälften av fallen (40 %) ordföljd B.)  För faktorgruppen TEMATS bestämd-

het  syns samma tendens mot mer polariserade siffror jämfört med undersökningen om konstruk-

tionsval, med en betydligt större spännvidd jämfört med den tidigare undersökningen (60 gentemot 

44). Dessutom gynnar TEMAN realiserade i form av pronomen starkt ordföljd B, med en andel på 39 

%.

Även faktorgruppen  MOTTAGARENS längd visar  på större  signifikans i  den här  analysen,  liksom 

TEMATS längd, som i analysen av konstruktionsval inte bedömdes som signifikant överhuvudtaget. 

Precis  som förväntat  är  det  också  så  att  långa  led gärna  placeras  sist,  vilket  medför  att  långa 

MOTTAGARE i högre grad gynnar ordföljd B. (För TEMATS längd är tendensen inte lika tydlig, vilket kan 

förklaras av att  TEMAT i den ordinarie ordföljden (ordföljd A) redan står sist, och att det inte tycks 

vara lika viktigt att placera korta TEMAN först som det är att placera långa MOTTAGARE sist.)
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Tabell 9: VARBRUL-analys av ordföljdsvariation, hela materialet

Faktorgrupp Faktor % MOTT. – TEMA (A) Sannolikhetsvärde Antal belägg

Period Äldre fornsv. 82 % [.34] 60

Yngre fornsv. 91 % [.64] 135

Äldre nysv. 95 % [.39] 101

1700-tal 95 % [.63] 129

1800-tal 91 % [.29] 156

1900-tal 93 % [.64] 151

Spännvidd –

MOTTAGARENS 
bestämdhet

Pronomen 99 % .70 567

Egennamn 78 % .06 40

Bestämd 70 % .06 83

Obestämd 60 % .03 42

Spännvidd 67

TEMATS bestämdhet Obestämd 95 % .64 497

Bestämd 92 % .35 185

Egennamn 75 % .06 4

Pronomen 61 % .04 46

Spännvidd 60

MOTTAGARENS 
animathet

Animat 94 % .52 705

Inanimat 52 % .12 27

Spännvidd 40

MOTTAGARENS längd i 
ord

1 ≤ 3 94 % .51 712

4 ≤ 25 % .12 20

Spännvidd 39

TEMATS längd i ord 4 ≤ 98 % .77 202

1 ≤ 3 90 % .39 530

Spännvidd 38

TEMATS animathet Inanimat 93 % [.51] 690

Animat 79 % [.33] 42

Spännvidd –
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5.3 Sammanfattning

Av studien om variation mellan dubbelobjektskonstruktion och konstruktion med bundet adverbial 

(avsnitt  5.1)  framkommer  att  konstruktion  med  bundet  adverbial  knappt  förekommer  under 

fornsvensk tid, börjar dyka upp under äldre nysvensk tid, för att sedan ligga relativt stabilt på en 

nivå mellan 5 % och 10 % från 1700-talet till slutet av 1900-talet. De inomspråkliga variabler som 

har störst betydelse för valet av konstruktionstyp är MOTTAGARENS bestämdhet och TEMATS bestämdhet.

Studien om variation mellan neutral och omvänd ordföljd (avsnitt 5.2) visar på att variationen 

mellan de två ordföljdsalternativen legat på en relativt konstant nivå alltsedan fornsvensk tid, och 

vid VARBRUL-analysen betraktas  period således inte som signifikant  för valet  av ordföljd.  De 

viktigaste  inomspråkliga  variablerna  är,  även vid valet  av ordföljd,  MOTTAGARENS bestämdhet och 

TEMATS bestämdhet. Till skillnad från analysen av konstruktionstyper betraktas även TEMATS längd som 

signifikant för valet av ordföljd.

6 Diskussion

I  detta  avsnitt  diskuteras  resultaten  från  avsnitt  5.  Avslutningsvis  nämns  också  några  kritiska 

punkter som kan vara bra att ha i åtanke vid utvärderingen av resultaten. I samband med detta ges 

också lite  förslag till  hur denna undersökning skulle  kunna breddas  och fördjupas för  framtida 

studier.

6.1 Konstruktionsval

Den tydligaste slutsats man kan dra av resultaten från undersökningen om val av konstruktionstyp 

(dubbelobjekt vs. bundet adverbial) är att den enda riktigt stora förändringen av hur ofta de två 

konstruktionerna  förekommer  i  förhållande till  varandra  sker  mellan  den  första  perioden (äldre 

fornsvenska till äldre nysvenska) och 1700-talet. Exakt när denna förändring har ägt rum är svårt att 

se, just eftersom de äldsta perioderna i denna undersökning slagits ihop till en och samma. Dock 

förefaller det rimligast att se den äldre nysvenska perioden som en slags övergångsperiod, om man 

betänker att det i mitt material inte finns ett enda belägg på konstruktion med bundet adverbial från 

yngre fornsvensk tid, medan andelen sådana belägg från 1700-talet är fem procent.

Under 1800-talet tycks konstruktionen med bundet adverbial ha fortsatt att öka (9 %), för att 

sedan minska igen under 1900-talet  (7 %). Det material som ligger till  grund för denna under-

sökning är kanske en aning för litet för att man säkert ska kunna lita till dessa siffror, och resultaten 

skulle antingen kunna tolkas som så, att andelen bundet adverbial sedan 1700-talet legat tämligen 
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stabilt mellan fem och tio procent, alternativt att det rör sig om en kontinuerlig förändring, med allt 

högre andel bundet adverbial från 15-/1600-talet och framåt, som sedan plötsligt bryts på 1900-

talet. I samband med detta kan det också vara värt att notera att Wolk et al (2007:9) har visat på 

samma tendens i engelska, med en stabil ökning av andelen bundet adverbial ("prepositional dative 

construction") fram till och med 1800-talet, följt av en minskning under början av 1900-talet. Om 

dessa likheter mellan utvecklingen i engelska och svenska verkligen går att sammankoppla går det 

dock inte  att  säga något  om utifrån enbart  dessa  siffror,  men en noggrannare  analys  av språk-

utvecklingen under 1800-talet vore definitivt av intresse.

De två faktorgrupper, utöver period, som vid VARBRUL-analysen bedömdes som mest signi-

fikanta var  MOTTAGARENS bestämdhet och  TEMATS bestämdhet. Det är alltså de två objektargumentens 

grad av bestämdhet som är den viktigaste inomspråkliga variabeln vid valet av konstruktionstyp. 

Detta kan sättas i samband med det resonemang om prominens som förs fram av Teleman et al 

(1999:299), där variationen mellan de två konstruktionsvalen förklaras som så, att i de flesta fall är 

det indirekta objektet (MOTTAGAREN) mer prominent än det direkta objektet (TEMAT) (och i dessa fall 

väljs oftast en dubbelobjektskonstruktion), men i de fåtal fall då  TEMAT är mer prominent gynnas 

konstruktionstypen med bundet adverbial. Av resultaten i föreliggande uppsats är det inte helt lätt 

att  säga huruvida det är  TEMATS prominens eller  MOTTAGARENS brist  på densamma som föranleder 

konstruktion  med  bundet  adverbial.  För  båda  dessa  faktorgrupper  kan  man  dock  se  en  tydlig 

skiljelinje mellan pronomen (och i viss mån egennamn) å ena sidan och bestämd/obestämd form å 

andra  sidan.  När  MOTTAGAREN realiseras  i  form  av  ett  pronomen  är  andelen  dubbelobjekts-

konstruktion 99%, medan både bestämda och obestämda MOTTAGARE ligger på ca 80 %. För TEMAT är 

siffrorna de motsatta, med 87 % dubbelobjektskonstruktion för pronominella teman (och 75 % för 

egennamn), och runt 95 % för bestämda/obestämda. Huruvida ett argument uttrycks i bestämd eller 

obestämd form tycks alltså inte ha någon större inverkan på valet av konstruktion, medan däremot 

skillnaden mellan bestämd/obestämd och pronomen är av stor betydelse. (Detta kan också sättas i 

samband med de respektive argumentens längd, i och med att pronomen, i egenskap av att vara 

väldigt korta, helst inte står sist i konstruktionen.)

MOTTAGARENS animathet spelar också in, såtillvida att animata MOTTAGARE så gott som alltid (97 %) 

står i dubbelobjektskonstruktion, medan inanimata MOTTAGARE i nästan hälften av fallen (44 %)  står 

som bundet adverbial. Detta kan tyda på att  dubbelobjektskonstruktionen betraktas som lite mer 

"personlig",  förbehållen  mottagare  av  mänsklig  karaktär,  medan  inanimata  mottagare  hålls 

distanserade med hjälp av en preposition. Det kan också tänkas att det i stället hänger samman med 

att animata objekt i större utsträckning realiseras i form av pronomen, och att den höga andelen 

dubbelobjektskonstruktion för animata MOTTAGARE hänger ihop med det faktum att i princip alla MOT-
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TAGARE uttryckta som pronomen står i dubbelobjektskonstruktion.

Tilläggas kan här  att  Silén (2008:126)  nämner  att  abstrakta  teman allt  som oftast  föranleder 

dubbelobjektskonstruktion, medan konkreta teman i större utsträckning kan stå i en konstruktion där  

MOTTAGAREN realiseras i form av bundet adverbial. I min analys bedömdes TEMATS animathet inte som 

signifikant, men detta kan bero på att konkreta och abstrakta objekt blivit hopslagna till en och 

samma  kategori.  Vid  en  större  undersökning  borde  även  undersökas  om  det  på  samma  sätt 

föreligger  någon skillnad om  MOTTAGAREN är  konkret  eller  abstrakt.  Utifrån resultaten  från före-

liggande undersökning samt  Silén  (2008)  kan  dock konstateras  att  dubbelobjektskonstruktionen 

gynnas av animata MOTTAGARE och abstrakta TEMAN.

6.2 Konstruktionsval vs ordföljd

Det mest  intressanta  som man kan se  i  resultaten från denna undersökning är  om man jämför 

resultaten  från  VARBRUL-analysen  av  konstruktionsval  med  motsvarande  analys  av  de  två 

ordföljdsvarianterna.  Där  period var  den  mest  avgörande  faktorgruppen  för  valet  mellan 

dubbelobjekt och bundet adverbial, hade detta ingen tydlig signifikans på valet av ordföljd. Det 

tycks alltså som att det (åtminstone) sedan äldre fornsvensk tid funnits en dominerande dubbel-

objektskonstruktion, där  MOTTAGAREN står före  TEMAT, men att det hela tiden också har funnits en 

alternativ  variant,  där  MOTTAGAREN ställs  sist. Det  förefaller  således  rimligt  att  tänka sig  att  den 

konstruktion med bundet adverbial som står till vårt förfogande idag har uppkommit som ett sätt att 

ersätta möjligheten att använda sig av omvänd ordföljd. I och med att TEMAT och MOTTAGAREN fram 

till slutet av yngre fornsvensk tid stod i olika kasus (TEMAT i ackusativ och MOTTAGAREN i dativ) gick 

det ändå att särskilja dessa två roller utan problem, även då de stod i omvänd ordning. I och med att  

kasusdistinktionerna försvann, försvann också den möjligheten och konstruktionsvalet med bundet 

adverbial steg fram som en fullgod ersättare. 

Det kan eventuellt tyckas lite förvånande att dubbelobjektskonstruktionen fortfarande står sig så 

stark,  ett  halvt  millennium  efter  det  att  de  flesta  kasusdistinktioner  försvann  ur  svenskan. 

Konstruktionstypen med bundet adverbial har ju den smidiga fördelen att det alltid tydligt framgår 

vilket  argument  som är  MOTTAGARE,  i  och med att  detta  argument  alltid  realiseras  i  form av en 

prepositionsfras.  Av resultaten från denna studie att döma, kan man dock dra den slutsatsen, att 

ordföljd i sig utgör en så pass stark markering av vilket argument som besitter vilken semantisk roll, 

att ytterligare relationsmarkörer (vare sig det är kasusändelser eller prepositioner) inte egentligen 

behövs. Fram till fornsvensk tid kompletterades dock ordföljden med morfologisk kasusmarkering, 

vilket  medförde att  om man ville  variera  sig  (eller,  som Wessén (1992b:219)  förklarar  det,  ge 
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MOTTAGAREN lite  extra betoning eller  bestämdhet)  kunde man flytta  om i  ordföljden utan att  det 

uppstod missförstånd. För att kunna ha kvar denna variationsmöjlighet i språket, blir det nödvändigt 

att ta till en ny markör (i det här fallet en preposition) för att, i de fall då man vänder på ordföljden, 

fortfarande kunna klargöra vilket argument som har vilken semantisk roll.

6.3 Eventuella felkällor samt förslag till framtida forskning

I denna undersökning har jag varit tämligen restriktiv med urvalet av belägg, och exempelvis bara 

tagit med de exempel som är helt entydiga vad gäller ordföljd mellan TEMA och MOTTAGARE (se avsnitt 

4.2.1). Inom den här typen av forskning (variationsstudier) har man på senare tid dock börjat betona 

vikten av att ta med även de lite mer ambiguösa exemplen (Tagliamonte 2012:239), och för att få en 

större inblick i hur variationen mellan konstruktionsval ser ut skulle man med fördel kunna ta med i 

beräkningen de exempel med fråge- och bisatser (som illustreras av exempel (10a-b), avsnitt 4.2.1), 

där  bruket av bundet adverbial tycks vara helt oberoende av ordföljden. Här skulle man kunna 

tänka sig att konstruktionen med bundet adverbial har ökat, i och med att man annars endast utifrån 

kontexten kan förstå vilket argument som är TEMA och vilket som är MOTTAGARE.

En annan faktor som också skulle kunna tas med i beräkningen är eventuell social och geografisk 

variation. Denna faktor spelar kanske främst roll för de tidigare perioderna, där urvalet av material 

är begränsat, vilket medför att de fåtal texter som finns att använda är bundna till vissa geografiska 

områden och förmodligen även till de högre samhällsskikten. Att det, åtminstone så långt tillbaka 

som till 1600-talet, utöver social differentiering dessutom har funnits en uppdelning mellan olika 

typer av situationellt bundna talspråksvarieteter har påvisats av bl.a. Widmark (2000:164), och det 

är nog rimligt att anta att den sociolektala variationen går längre tillbaka än så (även om denna 

variation  inte  nödvändigtvis  behöver  påverka  just  det  val  av konstruktionstyp som undersöks  i 

denna uppsats). För den period (1700-talet och framåt) där materialet utgörs av dramadialog torde 

denna faktor  vara mindre påtaglig,  i  och med att  det  språk som brukas där  är  tänkt  att  skildra 

"talspråk, social variation och naturliga samtalsmönster i skilda situationer" (Melander Marttala & 

Östman 2000:3).  Dock skulle  man kunna tänka  sig att  teaterspråket i  allmänhet  fått  en alltmer 

informell karaktär under de senaste 100 åren, vilket i så fall också skulle kunna sätta sin prägel på 

resultaten. Vad gäller geografisk variation har Silén (2008:118) påvisat en tydlig skillnad mellan 

sverigesvenskt och finlandssvenskt talspråk för valet av konstruktionstyp vid verbet ge, och det går 

naturligtvis inte att utesluta att viss variation råder även inom det sverigesvenska området.

Slutligen bör också framhållas att denna undersökning helt och hållet bygger på skriftspråkligt 

material, även om ambitionen är att finna så informella texter som möjligt. En diakron studie över 
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hur situationen ser ut i talspråket låter sig inte göras, men för åtminstone andra halvan av 1900-talet 

skulle en jämförelse mellan bruket av de olika konstruktionstyperna i tal- respektive skriftspråk 

kunna ge åtminstone en fingervisning om hur pass resultaten från denna undersökning egentligen 

går att lita på.

7 Sammanfattning

I denna uppsats har visats att konstruktion med bundet adverbial vinner mark under äldre nysvensk 

tid, för att sedan etablera sig på en nivå mellan 5 % och 10 % från 1700-talet till slutet av 1900-

talet. Studien om ordföljdsvariation visar emellertid att variationen på denna punkt varit mer eller 

mindre  konstant  alltsedan  fornsvensk  tid,  och  det  förefaller  således  rimligt  att  tänka  sig  att 

konstruktion med bundet adverbial uppkommit som ett sätt att behålla variationen mellan ordföljd A  

och ordföljd B på en stabil nivå, även efter det att  kasussystemet avvecklats och de semantiska 

rollerna  MOTTAGARE och  TEMA således  inte  längre kunde hållas i  sär  enbart  med hjälp av kasus-

ändelser.

De siffror som presenterats i denna uppsats pekar på en ökning av dubbelobjektskonstruktionen 

under 1900-talet, och även om dessa siffror bygger på ett tämligen litet material, går det i vilket fall 

att fastslå att konstruktion med dubbelobjekt fortfarande är den klart vanligaste konstruktionstypen 

för verbet  ge, vilket tyder på att ordföljd i sig är en tillräckligt stark markör för att särskilja  MOT-

TAGARE och TEMA.

Den  viktigaste  inomspråkliga  variabeln  både  vad  gäller  variationen  mellan  dubbelobjekts-

konstruktion  och konstruktion  med bundet  adverbial,  och variation mellan  neutral  och omvänd 

ordföljd, är MOTTAGARENS bestämdhet och TEMATS bestämdhet. För båda dessa variabler tycks det gå en 

skiljelinje mellan pronominella led å ena sida, och bestämda/obestämda led å andra sidan, såtillvida 

att pronominella MOTTAGARE gynnar valet av dubbelobjektskonstruktion, medan pronominella TEMAN 

gynnar konstruktion med bundet adverbial. (Denna tendens är ännu starkare vad gäller val mellan 

neutral och omvänd ordföljd.) Övriga variabler som är av betydelse för valet av konstruktion är 

MOTTAGARENS animathet (animata  MOTTAGARE gynnar  dubbelobjektskonstruktion,  medan  inanimata 

MOTTAGARE gynnar  konstruktion  med  bundet  adverbial)  och  MOTTAGARENS längd (korta  MOTTAGARE 

gynnar  dubbelobjektskonstruktion,  medan  långa  MOTTAGARE gynnar  konstruktion  med  bundet 

adverbial). För valet av ordföljd spelar även TEMATS längd in (långa TEMAN gynnar ordföljd A, korta 

TEMAN gynnar ordföljd B).
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