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Abstract  

I äldre svenska bisatser förekommer en rad ledföljdstyper som helt saknas i modernt språk-

bruk; dels satser där det finita verbet återfinns efter ett objekt och/eller ett infinit verb, s.k. 

verbfinala strukturer, dels övrig OV-ledföljd där objektet men inte det infinita verbet påträffas 

högre upp i satsen. Syftet med denna uppsats är att förklara hur och varför bruket av och 

grammatiken bakom dessa ledföljdstyper förändras i äldre svenska. Materialet består av 32 

texter skrivna mellan ca 1290 och 1756 inom ett äldre svenskt språkområde. Ur dessa texter 

har 4178 bisatser excerperats och analyserats med hjälp av variationslingvistisk metod. 

Utifrån de empiriska undersökningarnas resultat och uppsatsens teoretiska ställnings-

taganden – en kombination av generativ grammtik och variationslingvistik – postuleras att det 

vid två tillfällen i svenskans OV-historia inträffar en förändring i grammatiskt system. Den 

första sker vid brytpunkten mellan äldre och yngre fornsvenska, då flera typer av nominal-

frasobjekt med substantiviskt huvudord förlorar möjligheten att flytta till vänster om sitt 

huvudverb. Den andra inträffar troligen vid slutet av äldre nysvenska, då även övriga objekt 

erhåller flyttningsrestriktioner. Ledföljdsvariationen i äldre nysvenska texter beskrivs också 

som avhängig två distinkta system, vilka antas vara relaterade till formalitetsgrad. Flyttning 

av particip och infinita verb betraktas som karaktäristiskt för ett mer formellt system. 

En annan empirisk iakttagelse är att det över tid sker en frekvensförskjutning från OV-

ledföljd som är gångbar oavsett satsnivå till bisatsspecifika och verbfinala strukturer. Detta 

betraktas emellertid inte som relaterat till själva OV-systemet, utan som en konsekvens av att 

det finita verbets position förändras. Under äldre fornsvensk tid flyttar en bisats finita verb 

nästan alltid från V° till I°, vilket osynliggör att objektet kan flytta till vänster om det finita 

verbets basposition i VP. Under yngre fornsvensk och äldre nysvensk tid försvinner flyttning 

av finit verb succesivt i äldre texter, och bisatsspecifika ledföljder blir således vanligare. 

Utvecklingen uppvisar också ett diakront samband med det händelseförlopp som traditionellt 

har associerats med förlusten av V-till-I-flyttning; framväxten av en modern svensk af-

ledföljd i bisats.  

  

 

 

Nyckelord: Verbfinala strukturer, OV-ledföljd, bisatsledföljd, V-till-I-flyttning, syntaktisk 

variation, syntaktisk förändring. 
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1 Inledning 

Antagligen har de flesta människor en uppfattning om vad som menas med språklig för-

ändring; någonting som sagts eller skrivits på ett sätt av tidigare generationer sägs eller skrivs 

på ett annat sätt idag. Det faktum att det finns en allmän, om än kanske vag, förståelse i vad 

detta innebär betyder emellertid inte att företeelsen har en entydig definition inom språk-

vetenskaplig litteratur. I själva verket är det uppenbart att begreppet används för att beteckna 

flera potentiellt distinkta företeelser (jfr Hale 2007:29). Det råder knappast konsensus kring 

om begreppet bör avse själva användningen av språket, dess bakomliggande system, eller om 

en sådan distinktion överhuvudtaget är lämplig. Dessutom är det oklart vilket stadium i en 

språklig förändringsprocess som är mest passande att karaktärisera som själva förändringen. 

Inträffar den när något som inte yttrats förut plötsligt gör det, när en tidigare möjlig struktur 

helt slutar användas, eller någonstans däremellan? En bärande tanke i denna uppsats är att en 

språklig förändringsprocess innehåller flera distinkta delkomponenter, och att detta bör upp-

märksammas vid en studie av fenomenet (se vidare avsnitt 2.1). 

Uppsatsens empiriska utgångspunkt är att det i äldre svenska texter går att påträffa 

bisatser där ett objekt (se 1:1 a nedan), ett infinit verb (se 1:1 b) eller en kombination av de 

två (se 1:1 c) föregår ett finit verb.
1
 Observationen berör således den syntaktiska nivån av 

språket.  Ledföljderna i (1:1 a–c) kan antas vara främmande för en svensktalande människa av 

modernt snitt. Detta antyder att det någon gång i svenskans historia måste ha skett en 

syntaktisk förändring, vad detta begrepp än bör åsyfta. Bisatserna nedan karaktäriseras av att 

de har det finita verbet i final position. Iakttagelsen är inte alltid riktig för liknande exempel 

(se vidare avsnitt 3.3), men jag kommer att tala om ledföljdstyperna i (1:1 a–c) som verbfinala 

strukturer. 

(1:1) a. tha gudz ängla hona til hympna fördho (KM ca 1400:252) 

 b. än iagh i alla mina liffsdagar förskillja kan (Ekeblad 1639–1655:107) 

 c. där skarprättaren sin wåning hafua kune (ST 3 1633:198) 

I äldre svenska återfinns även tre ledföljdstyper som på ett eller annat sätt har något gemen-

samt med de verbfinala strukturerna i (1:1 a–c). Exempel på dessa visas i (1:2 a–c) (se nästa 

sida). Bisatsen i (1:2 a) liknar de verbfinala strukturerna i den mån att ett objekt föregår 

samtliga verb, men här återfinns det infinita verbet efter det finita. Även (1:2 b) uppvisar en 

ledföljd med objekt före sitt huvudverb, s.k. OV-ledföljd, men objektet är här placerat mellan 

det finita och infinita verbet. I motsats till verbfinala strukturer och (1:2 a) förekommer denna 

typ i både huvud- och bisatser, då den inte strider mot huvudsatsers V2-regel. I (1:2 c) visas 

ytterligare en bisats med en för oss avvikande ledföljd. Här stannar dock jämförelsen, då det 

                                                           
1
 Exempelmeningar från äldre svenska i uppsatsen härrör från undersökningskorpusen som presenteras i avsnitt 

4.1.2, om inte annat anges. Se även bilaga 1 för upplösning av förkortningar, utgåvor etc. Genomgående gäller 

att finita och infinita verb står i fetstil, medan övriga i sammanhanget relevanta konstituenter är understrukna. 

När jag någon gång vill synliggöra moderna förhållanden har jag valt att själv konstruera satser, och detta 

markeras med (K) efter exemplet. 
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finita verbet påträffas före ett led det idag efterföljer, närmare bestämt ett negerande sats-

adverbial. Detta strider mot modern svensk af-ledföljd 
2
 i bisats med satsadverbial före finitet. 

(1:2) a. then tidh wm arith när köldh oc frost them kan twinga (Månsson ca 1510:89) 

 b. æpter thz ath han hafdhe sina pæninga mist (JT 1456–1515:41) 

 c. at wi ärom ey marghe som honum til höra (KM ca 1400:273) 

Försvinnandet av de bisatsledföljderna i (1:1) och (1:2) har rönt förhållandevis stor uppmärk-

samhet inom nordistiken. Flera forskare har också menat att det finns någon typ av koppling 

mellan de olika ledföljdstyperna. Platzack (1983), Falk (1993:158 ff.) och Magnusson Petzell 

(2011) har alla föreslagit ett diakront samband mellan de verbfinala strukturerna och 

åtminstone en av övriga ledföljdstyper (se vidare kapitel 3). Däremot finns knappast någon 

enighet om hur detta samband ska formuleras; slutsatser i ovan nämnda studier är delvis helt 

oförenliga. Bilden kompliceras ytterligare av att verbfinala strukturer under en mycket lång 

tid har antagits vara en språklig konstruktion som enbart existerat i äldre svenskt skriftspråk 

(se t.ex. Wenning 1930, Åkerlund 1944, Falk 1993, Delsing 1999), men att detta nyligen 

kommit att ifrågasättas av Magnusson Petzell (2011).  

I denna uppsats är min avsikt att bidra till en sammanhållen förståelse av den svenska 

bisats- och OV-ledföljdens historia, i förhållande till den heterogena bild som råder i tidigare 

forskning. Min primära infallsvinkel är de verbfinala strukturernas diakrona utveckling, men 

av inledningen framgår att problemkomplexet är betydligt större än så. Min förhoppning är 

också att uppsatsen ska vara av relevans i ett större perspektiv än själva problemkomplexet i 

sig. Inledningsvis framhöll jag att jag vill se en språklig förändringsprocess som en i mindre 

delar analyserbar företeelse. Genom en klar formulering i hur den här studerade förändrings-

processen kan förstås mot bakgrund av detta vill jag i någon omfattning att uppsatsen ska 

kunna ge ytterligare kunskap om språklig förändring som fenomen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att förklara hur och varför bruket av och gramma-

tiken bakom de verbfinala strukturerna förändras i äldre svenska, och att fastställa de verb-

finala strukturernas syntaktiska och språkhistoriska relation till övrig OV- och bisatsledföljd. 

Syftet kan sägas inbegripa både en empirisk och en teoretisk komponent. I ett empiriskt 

perspektiv är jag i behov av en korrekt observation av hur bruket av verbfinala strukturer ser 

ut i äldre svenska, men för att kunna uttala mig om kausala mekanismer i själva processen ser 

jag mig också vara i behov av teori. Genom att förena min empiriska observation med upp-

satsens teoretiska ramverk ska jag således kunna uppfylla uppsatsens slutgiltiga syfte. 

För uppsatsens empiriska komponent har jag också formulerat tre frågeställningar. Här 

finns ett tydligt fokus på själva processen som innebär att en viss typ av bisats- och OV-

ledföljd till slut försvinner i äldre svenska texter. Processen karaktäriseras av att ledföljderna 

under en lång tid samexisterar med sina moderna motsvarigheter (se vidare kapitel 3), och 

                                                           
2
 a står här för adverbial och f för finit verb. Termen härrör från Svenska Akademiens grammatik (1999 IV:7ff) 

(förkortat SAG). 
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således kommer jag här att behöva studera syntaktisk variation. Frågeställningarna avspeglar 

att jag vill visa på en rent kvantitativ aspekt av detta, men också att jag vill frilägga faktorer 

som har påverkat variationen i olika stadier av äldre svenska. Uppsatsens tre frågeställningar 

är formulerade på följande vis. 

I. Hur förändras bruket av verbfinala strukturer i äldre svenska i ett kvantitativt perspektiv? 

II. Vilka faktorer har styrt bruket av verbfinala strukturer i olika synkrona stadier av äldre 

svenska, i förhållande till satser med verbet i medial position? Hur förändras de olika 

faktorernas inverkan över tid? 

III. Hur förhåller sig verbfinala strukturer till övrig OV- och bisatsledföljd i äldre svenska, 

med avseende på den diakrona utvecklingen och faktorer som styr bruket? 

1.2 Disposition 

I följande kapitel går jag igenom uppsatsens teoretiska ramverk. Jag inleder med en 

diskussion om hur begreppet språklig förändring kan förstås, och här identifieras också de 

delkomponenter jag antar att en språklig förändringsprocess kan innehålla. Därefter presen-

teras den generativa satsmodell som implementeras för den rent syntaktiska aspekten av 

uppsatsens ämne. I kapitel 3 refererar och diskuterar jag tidigare forskning om bisats- och 

OV-ledföljd av relevans för uppsatsens syfte. Främst fokuserar jag på situationen i äldre 

svenska, men även en kort utblick mot övriga germanska språk görs här. Kapitlet utmynnar i 

att jag mot bakgrund av tidigare forskning fastställer riktlinjer för två empiriska under-

sökningar som kan komplettera den tidigare bilden av hur bruket av verbfinala strukturer och 

OV-ledföljd ser ut i äldre svenska. I kapitel 4 presenteras de empiriska undersökningarnas 

material och metod. 

Kapitel 5 består av en presentation av uppsatsens två empiriska undersökningar. Kapitlet 

avslutas med en koncis sammanfattning av det empiriska resultatet, vilket utgör en 

ingångsport till kapitel 6. Här relaterar jag det empiriska resultatet till det teoretiska ramverk 

som presenterats i kapitel 2, för att därigenom uppfylla uppsatsens övergripande syfte. I 

kapitel 7 diskuterar jag slutsatserna av kapitel 6, med fokus på andra tolkningsmöjligheter av 

mitt resultat och på vidare forskning. Uppsatsen avslutas i kapitel 8 med en sammanfattning 

och kort utblick. 

2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras olika teoretiska aspekter av uppsatsen och dess ämne. Jag inleder 

med att diskutera begreppet språklig förändring, för att klargöra hur detta kan förstås och 

vilka konsekvenser det får i föreliggande arbete. I avsnitt 2.2 introducerar jag den generativa 

satsmodell som jag förhåller mig till i uppsatsen.  
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2.1 Vad är språklig förändring? 

Inledningsvis framhöll jag att begreppet språklig förändring på intet sätt kan sägas ha ett 

tydligt avgränsat användningsområde. I ett vetenskapligt studium av fenomenet är det således 

lämpligt att urskilja möjliga denotationer och att tydligt ange vad språklig förändring och 

relaterade termer egentligen åsyftar. Detta görs i avsnitt 2.1.1, och i avsnitt 2.1.2 relaterar jag 

också min förståelse av förändring till min förståelse av språklig variation. 

2.1.1 Inledande begreppsanalys 

Två potentiellt olika företeelser som förknippas med begreppet språklig förändring är 

avhängig uppfattningen inom modern generativ grammatik att vi bör skilja på språket som 

system (eller I-språk) och språket som bruk (eller E-språk).
3
 Med detta perspektiv kan 

begreppet språk förstås som en mental uppsättning av regler/principer (systemet), delvis 

medfödda, som ger upphov till förnimbara yttranden i omvärlden (bruket) (se t.ex. Lightfoot 

2006:7–15). Om detta är ett adekvat betraktelsesätt följer att det blir väsentligt att skilja på 

vad som är förändring i system och förändring i bruk. Inom historisk lingvistik är det 

visserligen uppenbart att de två domänerna ska ses som intimt förknippade med varandra; en 

förändring i bruk kan leda till att nya språkinlärare förvärvar ett system som skiljer sig från 

föregående generationers, och ett nytt system ger sannolikt upphov till att nya yttranden 

produceras (se vidare a.st.). Om själva uppdelningen system/bruk tillskrivs relevans blir det 

likväl fundamentalt att förstå hur dessa två komponenter av språket interagerar i ett diakront 

perspektiv. Med vissa modifikationer upprätthålls distinktionen i denna uppsats. 

Begreppet förändring kan vidare användas för att benämna två olika stadier i en 

förändringsprocess; dels ett initialt skede där en ny konstruktion/grammatik uppstår, dels ett 

skede där en konstruktion/grammatik sprider sig till andra talare inom ett språksamhälle. 

Lingvister som uppmärksammat denna tvetydighet i begreppet förespråkar olika lösningar. 

Milroy (1998:46–48) menar att en distinktion bör göras mellan innovation och förändring. En 

innovation avser här det initiala skedet där en tidigare ej existerande språklig konstruktion 

uppstår, medan förändring betecknar att en innovation blir till ny norm i en språkgemenskap. 

Milroy (a.st) menar att innovationer främst ska förstås som ett utslag av språkets inneboende 

variabilitet; kardinalproblemet inom historisk lingvistisk blir med detta synsätt att förstå 

varför vissa – men långtifrån alla – innovationer blir till förändring.   

Hale (2007:28–47) menar istället att det är en principiell skillnad på förändring och 

spridning (engelska diffusion). Med det första begreppet avser Hale en förändring i grammatik 

som äger rum under en process av förstaspråksinlärning, när en yngre generation skapar sig en 

mental grammatik som i något avseende skiljer sig från en äldres. I hög grad bör detta vara ett 

fenomen som motsvarar det ovan diskuterade begreppet förändring i system. Begreppet 

spridning har klara likheter med Milroys förändring. Hale avser här en process där (en del av) 

en grammatik börjar användas av människor som inte tillägnat sig (delen av) grammatiken 

under sin uppväxt. Om språkbruket anpassas så att användningen av den nya grammatiken 

                                                           
3
 E-språk av engelska external(ized) language, I-språk av internal(ized) language (se vidare Chomsky 1986:19–

24). 
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blir allenarådande i ett språksamhälle, är det möjligt att tala om en fullständig spridning. I 

likhet med Milroy menar Hale att den historiska lingvistikens uppgift är att förklara varför 

förändring äger rum, men ordet betyder här något helt annat. 

I någon mån torde valet av begreppsparen innovation/förändring och förändring/ 

spridning vara en fråga om beteckning, även om det är tydligt att de associeras med olika 

uppfattningar om fenomenet språk och med olika forskningsintressen. Båda paren präglas av 

klara förtjänster, då de på ett tydligt sätt tillåter oss att separera två företeelser som potentiellt 

är mycket olika. Av två skäl menar jag emellertid att Hales förändring/spridning bör vara att 

föredra – åtminstone i denna uppsats. Mitt första argument berör det faktum att själva ordet 

innovation implicerar att någonting som inte yttrats förut plötsligt gör det. Detta är rimligen 

en passande beteckning vid vissa diakrona processer, men blir mindre adekvat om en sådan 

består i att en språklig konstruktion upphör att vara grammatiskt acceptabel under tidens gång. 

Ett sådant fall utgör fokus i denna uppsats. Den aktuella förändringsprocessen består i att ett 

antal ledföljdstyper upphör att förekomma i äldre svenska, och det förefaller aningen 

paradoxalt att tala om detta som en innovation.  

Vidare bör Milroys innovation inte vara helt passande i ett teoretiskt ramverk som antar 

en skillnad mellan språket som system och språket som bruk. Någon sådan distinktion görs 

inte av Milroy, och om vi på något sätt vill relatera olika stadier i en förändringsprocess till 

förändring i system och förändring i bruk är begreppsparet mindre lämpligt. Då Hale (2007:8 

ff.) också förespråkar uppdelningen tycks förändring/spridning mer i linje med uppsatsens 

syfte.
4
 

Som nämndes ovan motsvarar Hales förändring i princip förändring i system. Det bör 

dock påpekas att spridning inte nödvändigtvis är att jämställa med förändring i bruk; i själva 

verket menar jag att uppdelningen förändring/spridning kan sägas sakna en möjlig komponent 

för att beskriva och förklara en språklig förändringsprocess. Anledningen till detta är att 

spridning av en språklig konstruktion antas ske mellan två olika system (se vidare Hale 

2007:35 ff.). Rent principiellt bör vi också kunna tänka oss att bruket förändras kvantitativt 

inom ramen för ett och samma system, om vi antar att ett system också kan rymma ett visst 

mått av språklig variation. Möjligen kan denna uppdelning vid en första anblick verka 

svårgripbar eller onödig. Som vi ska se i nästa avsnitt är det emellertid långt ifrån självklart 

om en succesiv frekvensförändring bör beskrivas inom ramen för ett system eller som en 

växling från ett system till ett annat.  

2.1.2 Förändring – Diakron variation – Spridning 

I och med sociolingvistikens genombrott under 1960- och 1970-talet har språklig variation 

kommit att spela en allt större roll inom den historiska lingvistiken. Den klassiska socio-

lingvistiska ståndpunkten (se t.ex. Weinreich et. al 1968) är att det inom alla språksamhällen 

existerar semantiskt likvärdiga konstruktioner, men att användningen av dessa inte är fri utan 

uppvisar ett statistiskt samband med olika utom- och inomspråkliga faktorer (s.k. orderly 

                                                           
4
 Rent hypotetiskt hade det givetvis varit fullt möjligt att modifiera Milroys begreppspar och på så sätt 

upprätthålla en skillnad mellan bruk och system (jfr Håkansson 2011). Jag har dock svårt att se hur detta skulle 

vara motiverat för den här studerade förändringsprocessen. 
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heterogenity). Ett sådant tillstånd behöver inte heller vara konstant över tid, utan kan leda till 

att den ena konstruktionen blir mer frekvent och till slut allenarådande på bekostnad av den 

andra. Språklig variation blir på så sätt en nyckel till att förstå diakrona händelseförlopp. I hög 

grad har denna uppfattning fått fäste inom den historiska lingvistiken, och det bör idag vara 

helt okontroversiellt att påstå att alla förändringsprocesser inbegriper en period av varierande 

bruk. 

Som aktualiserades i slutet av förra avsnittet är det inte självklart om ett sådant tillstånd 

av variation ska beskrivas inom ramen för en och samma grammatik eller som en växling 

mellan konkurrerande system. Ett motiv för att betrakta variationen som en växling mellan 

olika system återfinns om den inte är isolerad till enskilda språkdrag, utan inbegriper en rad 

konstruktioner som kan antas tillhöra olika språkarter, t.ex. olika dialekter eller sociolekter (se 

t.ex. Håkansson 2011:96 ff. och där angivna referenser). Det är antagligen ovedersägligt att en 

sådan typ av varietetsväxling existerar ända ner på individnivå,
5
 men det förefaller likväl 

problematiskt att anta att all språklig variation kan beskrivas på detta sätt (jfr t.ex. Trudgill 

2000:24–41). Således finns goda skäl att låta empiriska data avgöra vilken beskrivning som 

bör förespråkas. 

Förhållandet mellan dessa två typer av variation och dess implikationer för historisk 

lingvistisk aktualiseras i Håkansson (2011) – en artikel om placering av adverbial och finita 

verb i äldre svenska bisatser. I modern svenska karaktäriseras bisatser av att satsadverbial 

placeras före finita verb, vad som i uppsatsens inledning benämndes af-ledföljd. Redan i äldre 

fornsvenska återfinns bisatser med denna ledföljd. Betydligt mer frekvent är dock den s.k. fa-

ledföljden med satsadverbial efter det finita verbet. Den diakrona processen har bestått i att af-

ledföljd successivt kommit att ersätta fa-ledföljd, och variationen i äldre svenska exempli-

fieras i (2:1 a–b) nedan. 

(2:1) a. efter som de Muser tycktes inte ha någon gemeenskap med Mars (Columbus ca 1675:39)  

 b. at min tobakzpijpa inte gick sönder (Columbus ca 1675:48) 

Variationen i äldre fornsvenska tycks emellertid vara begränsad till bisatser med pronominella 

subjekt (se vidare Håkansson 2011:115 ff.). Bisatser med icke-pronominella subjekt påträffas 

genomgående med fa-ledföljd fram till slutet av yngre fornsvenska. Håkansson (a.st) menar 

att en underliggande grammatik vid denna tidpunkt förändras. Den successiva övergången i 

språkbruket till bisatser med enbart af-ledföljd vill han vidare beskriva som en växling mellan 

två separata system; ett med satsadverbial före och ett med satsadverbial efter det finita 

verbet. Detta motiveras av att fa-ledföljd under äldre nysvensk tid i högre grad återfinns i 

texter som innehåller andra språkliga konstruktioner som kan antas vara utpräglat 

skriftspråkliga, vilket gör det lämpligt att urskilja en skriftspråklig (med fa-ledföljd) och en 

talspråklig (med af-ledföljd) varietet (Håkansson 2011:131 ff., se även 2010). Något sådant 

motiv finner han dock inte för att beskriva variationen i bisatser med pronominellt subjekt 

före slutet av yngre fornsvenska. Denna beskrivs istället kvantitativt inom ramen för ett 

system, och tillståndet betecknas – med en term från Nordberg (2007) – diakron variation 

(Håkansson 2011:130). 

                                                           
5
 Det faktum att människor kan ha olika modersmål är väl ett av de mest tydliga exempel på detta. 
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Distinktionen mellan dessa två typer av variation upprätthålls i uppsatsen, och benämns 

variation inom ett system respektive mellan olika system (eller liknande). Detta får också 

konsekvenser för vilka komponenter jag urskiljer när en tidsdimension är inbegripen. I linje 

med Hale (2007:27 ff.) vill jag använda förändring när en yngre generation tillägnar sig ett 

grammatiskt system som i något avseende skiljer sig från den äldre generationens. Jag 

implementerar också begreppet spridning för att beteckna en övergång från en grammatik till 

en annan via en period av variation mellan olika system. Slutligen menar jag också att det 

finns ett potentiellt behov av att kunna beskriva en situation där bruket förändras kvantitativt 

inom ramen för en grammatik. I linje med Håkansson (2011:130) kommer jag här att tala om 

diakron variation. 

2.2 Den generativa satsmodellen 

Förra avsnittet utmynnade i att jag definierade tre olika begrepp för att beskriva en språklig 

förändringsprocess. Det första av dessa – förändring – identifierades mot bakgrund av att jag 

vill betrakta språkliga yttranden som avhängiga ett bakomliggande grammatiskt system. För 

att mer precist kunna tala om ett sådant behöver jag någon form av begreppsapparat som 

möjliggör detta. I uppsatsen förhåller jag mig till den satsmodell som används inom ramen för 

generativ grammatik. Teorin har alltsedan Noam Chomskys banbrytande arbete Syntactic 

structures (1957) varit en betydande kraft inom modern syntaxforskning, och har inom 

nordistiken bland annat applicerats för att belysa en rad syntaktiska förändringar i äldre 

svenska (se Platzack 2002 för en översikt). Teorins centrala antagande är att syntaxen utgör en 

separat domän i en människas kognitiva system, och att denna syntax på ett visst stadium är 

att betrakta som universell (se vidare Platzack 2011:35–37). Påståendet i sig är inte att 

betrakta som okontroversiellt (jfr t.ex. Newmeyer 1998:5 ff.), men det är uppenbart att teorin 

besitter en väl utvecklad begreppsapparat för att analysera syntaktiska strukturer i ett 

språköverskridande perspektiv. I en studie som avser att ta fasta på syntaktiska skillnader 

mellan äldre och modern svenska vill jag se den som ett mycket adekvat hjälpmedel. 

Att utförligt beskriva de grundläggande principerna bakom den generativa satsmodellen 

faller utanför uppsatsens ram.
6
 För att den oinvigde ska få något grepp om modellen visas i 

figur 1 (se nästa sida) en trädstruktur av en modern svensk huvudsats och bisats. Under varje 

position i trädet exemplifierar jag var leden i den konstruerade satsen (att) morfar har slagit 

sig befinner sig. Satsen antas här vara uppbyggd av tre övergripande fraser – CP, IP och VP – 

s.k. funktionella (CP, IP) och lexikala (VP) projektioner. Var och en av dessa fraser består av 

en specificerare, SpecXP, och ett huvud, X°, med ett komplement, där X står för en 

godtycklig funktionell eller lexikal projektion. Tillsammans betecknas huvud och komple-

ment X’. Av figuren framgår att ett finit verb i en huvudsats och en subjunktion i en bisats har 

sin position i C°, medan subjektet står i SpecCP respektive SpecIP. Vidare är vissa positioner 

markerade med ett t, vilket står för spår (engelskans trace). Detta markerar att ett led också 

finns representerat någon annanstans i strukturen, men att det flyttat till en högre position i 

                                                           
6
 För en introduktion till modern generativ grammatik på svenska, se Platzack (2011). För koncisa men 

grundläggande sammanfattningar, se t.ex. Stroh-Wollin (2002:80–98) eller Magnusson (2007:178–230).  
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satsen vid yttrandets realisering. Som framgår av figuren präglas en modern svensk huvudsats 

av att det finita verbet har flyttat från V° till C°, medan det kvarstår i V° i en bisats. 

Figur 1. Den generativa satsmodellen.  

Sedan den generativa grammatiken först introducerades har teorin genomgått omfattande 

förändringar, och det finns idag flera olika möjliga modeller att använda vid syntaktisk analys. 

Den som här visas har i ett liknande skick använts sedan princip- och parameterteorins 

uppkomst under 1980-talet.
7
 Inom det minimalistiska programmet tänker man sig vanligen att 

modellen kan göras mer specifik genom att CP, IP och VP delas upp i flera projektioner (jfr 

t.ex. Stroh-Wollin 2002:92 ff., Håkansson 2008:50). I denna uppsats är modellen ovan 

mestadels tillräcklig för att beskriva ledföljdsvariationen i äldre svenska. Jag kommer dock att 

anta att negerade satser innehåller en negationsfras – NegP – ovanför VP. Efter Magnusson 

Petzell (2011) kommer jag också att tala om VP som uppdelad i en finit och en infinit fras – 

VPf respektive VPi (se vidare avsnitt 3.2.3).  

Trädstrukturen i figur 1 är en förhållandevis pedagogisk gestaltning av satsernas struktur, 

men kräver omfattande utrymme. I fortsättningen kommer jag vanligen att använda mig av ett 

mer svåröverskådligt men mindre utrymmeskrävande notationssystem med hakparenteser. I 

detta system framgår ett leds plats i strukturen genom att en position förses med hakparenteser 

till vänster och höger (se vidare Platzack 2011:86–87). Om samtliga positioner och flyttnings-

processer i satsstrukturen gestaltas blir notationen ytterst svårläst, men det är emellertid fullt 

möjligt att bara visa på vad som är relevant i sammanhanget. I (2:2 a–b) nedan visas hur 

strukturen i figur 1 förenklat kan återges med detta notationssystem. Här har jag också negerat 

de två satserna och delat upp VP i VPf och VPi, för att visa den något mer utvidgade modell 

jag använder mig av. Genom negationsfrasens införande framgår att det finns en reell skillnad 

mellan det finita verbets position i huvud- och bisatser.  

(2:2) a. [CP Morfars [C° harv] [IP ts  [NegP inte [VPf ts tv [VPi slagit sig]]]]]  

 b. [CP [C° att] [IP morfars [NegP inte [VPf ts har [VPi slagit sig]]]]] 

                                                           
7
 Se Platzack (2011:45–55) för en bakgrund till den generativa grammatikens historiska utveckling. 
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3. Ämnesbakgrund 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning av relevans för uppsatsen ämne. Jag inleder i 

avsnitt 3.1 med en genomgång av de germanska språkens bisatsledföljd, där jag också tar 

ställning till hur den typologiska variationen som framträder bör analyseras inom ramen för 

min satsmodell. I avsnitt 3.2 fokuserar jag på situationen i äldre svenska för de här relevanta 

ledföljdstyperna. I relation till tidigare forskning introducerar jag i avsnitt 3.3 de två empiriska 

undersökningar som företagits inom ramen för uppsatsens syftesformulering. 

3.1 De germanska språkens bisatsledföljd 

En karaktäristisk egenhet för många germanska språk är att de i huvudsatser vanligen 

uppvisar s.k. V2-ledföljd; det finita verbet återfinns som andra led i satsen, oberoende av hur 

övriga led är placerade. Däremot är språkfamiljens bisatsledföljd långt ifrån enhetlig. Av 

intresse i denna uppsats är placeringen av en negation i förhållande till ett finit verb, ett objekt 

i förhållande till finit och infinit verb, och ett infinit verb i förhållande till det finita. Här upp-

för sig germanska språk annorlunda. Faktum är att flertalet av de olika ledföljdstyperna som 

visades i inledningen har en motsvarighet i ett modernt germanskt språk.   

I (3:1 a–d) visas hur placeringen av negation, finit verb, infinit verb och objekt kan 

variera mellan några germanska standardvarieter. Jag jämför här svenska, isländska, neder-

ländska och tyska utifrån satsen Jag vet att X (lämplig fotbollspelare) inte vill missa målet. I 

det svenska exemplet i (3:1 a) föregår negationen inte övriga led, medan objektet målet 

återfinns efter verbkomplexet vill missa. Skillnaden i förhållande till den isländska bisatsen i 

(3:1 b) är att det finita verbet i isländska föregår negationen, och således liknar en svensk 

huvudsats. Av (3:1 c–d) framgår att nederländska och tyska likt svenska har negationen före 

de två verben. Däremot är objektet placerat före verbkomplexet. Skillnaden mellan de två 

västgermanska varieteterna är att nederländska (3:1 c) har det finita verbet före det infinita,
8
 

medan tyska (3:1 d) har det finita verbet sist av alla satsled.     

(3:1) a. Jag vet att Zlatan inte vill missa målet (K) 

 b. Ég veit að Gylfi vill ekki missa marks (K) 

 c. Ik weet dat Robben het doel niet wil missen (K) 

 d. Ich weiss, dass Müller das Tor nicht verfehlen will (K) 

Skillnaden i det finita verbets placering mellan svenska och isländska har inom generativ 

grammatik en högst vedertagen beskrivning (se t.ex. Platzack 1988, Håkansson 2011). I en 

isländsk bisats flyttar det finita verbet från V° till I° över NegP. I en svensk bisats kvarstår det 

finita verbet i V°, vilket redan konstaterades i avsnitt 2.2. Hur den nederländska och tyska 

bisatsledföljden förhåller sig till V-till-I-flyttning har fått skilda svar under olika perioder av 

den generativa grammatikens historia. Inom 1980-talets GB-modell beskrevs skillnaden 

mellan VO- och OV-ledföljd som en skillnad i om en fras är huvudinitial eller huvudfinal (se 

                                                           
8
 Att nederländska alltid har det finita verbet före det infinita är en sanning med modifikation. Åtminstone ett 

particip styrt av hjälpverbet hebben ’ha’ tycks kunna stå i framförställd position (jfr Zwart 1993:48) 
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t.ex. Håkansson 2008:44 f.). För att fånga variationen mellan de två västgermanska språkens 

bisatsledföljd och den isländska och svenska antog man att nederländska och tyska uppvisade 

V-till-I-flyttning, men att IP var en huvudfinal fras med sitt komplement VP i en position till 

vänster om sitt huvud I° (se t.ex. Platzack 1988:245, Falk 1993:155 ff., jfr även den Besten & 

Edmondson 1983). Detta visas i figur 2 nedan efter den nederländska bisatsen i (3:1 c). Det 

faktum att det infinita verbet efterföljer det finita antogs bero på att hela verbkomplexet här 

flyttar till I° (se Platzack a.st.). 

Figur 2. GB-modellens I°-finala strukturer utifrån nederländsk bistatsledföljd. 

Inom det minimalistiska programmet har tanken om huvudinitiala och huvudfinala fraser dock 

kommit att ersättas av andra sätt att beskriva ledföljdsskillnader (se vidare Håkansson 

2008:44–49). Vanligen antar man numera att fraser universellt sett är huvudinitiala, bland 

annat efter ett betydelsefullt arbete av Kayne (1994). Således kunde man tänka sig att 

nederländsk och tysk bisatsledföljd bör beskrivas efter att objektet – och i tyskan även det 

infinita verbet – har flyttat högre upp i strukturen, medan det finita verbet kvarstår i V° precis 

som i svenskan. Att så är fallet har också hävdats i en rad arbeten (se t.ex. Zwart 1993, 

Broekhius 2005, Broekhius & Woolford 2012:140–145), och bör väl numera anses som ett 

tämligen okontroversiellt antagande. 

Rent konceptuellt menar jag att detta bör vara mycket tilltalande; det faktum att svenska, 

nederländska och tyska, men inte isländska, har olika ledföljder i bisats och huvudsats kan 

enkelt föras tillbaka på att verbflyttning från V° äger rum i huvudsatser men inte i bisatser. Ett 

empiriskt motiv för detta är också att det finns flera typer av led som kan eller måste efterfölja 

verben i nederländska och tyska. Som Zwart (1993:53–57) framhåller återfinns satsformade 

objekt alltid efter sitt huvudverb, medan adverbiella bisatser och prepositionsfraser varierar i 

detta avseende. Detta får ses som föga problematiskt för en analys som antar att nederländsk 

och tysk bisatsledföljd kommer av att objekt och infinita verb flyttar från sin basposition i 

VP:s komplement. Här går det rimligen att argumentera för att olika typer av led karak-

täriseras av olika flyttningsrestriktioner. I en analys där nederländska och tyska har en I°-final 

struktur framstår detta som mer förbryllande, då standardantagandet bör vara att även ett 

satsformat objekt (och efterställda adverbiella led) har sin basposition i komplementet till VP 
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(se vidare Zwart 1993:295 ff., jfr Falk 1993:155 ff.). Den germanska bisatstypologin bör 

således kunna beskrivas såsom i tabell 1 nedan, vilket också är ett ställningstagande i denna 

uppsats. 

Tabell 1. Generativ beskrivning av bisatsledföljden i fyra germanska språk. 

Varietet V-till-I Flyttning av objekt Flyttning av infinit verb 

Svenska Nej Nej Nej 

Isländska Ja Nej Nej 

Nederländska Nej Ja (Nej) 

Tyska Nej Ja Ja 

I tidigare studier som berör den syntaktiska analysen av verbfinala strukturer i äldre svenska 

har det antagits att strukturerna i stort sett är parallella till de nederländska och tyska (se t.ex. 

Falk 1993:158 ff.). Detta är också ett antagande som jag avser att upprätthålla i detta arbete. 

Parallellen innebär dock inte att min analys kommer att likna övriga studiers. Merparten av 

tidigare generativa studier om bisatsledföljden i äldre svenska utgår från tankar som var 

dominerande i GB-modellen, och menar således att bisatser med objekt och infinita verb före 

det finita ska beskrivas som I°-finala strukturer (se Platzack 1988, Falk a.st., Sundquist 

2002:218). Det enda undantaget förefaller att vara Magnusson Petzell (2011), som förespråkar 

en analys som liknar den för nederländska och tyska i tabell 1. Som vi ska se i följande 

avsnitt, får ett förkastande av de I°-finala strukturernas existens betydande konsekvenser för 

hur bisatsledföljdens utveckling i äldre svenska i allmänhet ska förstås och förklaras. 

3.2 Bisats- och OV-ledföljd i äldre svenska 

I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som berör uppsatsens frågeställningar om 

bisats- och OV-ledföljd i äldre svenska. Jag inleder i avsnitt 3.2.1 med verbfinala strukturer, 

och beskriver sedan förlusten av V-till-I-flyttning utifrån framväxten av af-ledföljd i avsnitt 

3.2.2. Slutligen behandlas övergången från OV- till VO-ledföljd i äldre svenska i avsnitt 3.2.3.  

3.2.1 Verbfinala strukturer  

Redan under mellankrigstiden erhöll den fornsvenska bisatsledföljden en ej försumbar 

uppmärksamhet. Relativt ingående studier presenteras i Wenning (1930), Larsson (1931) och 

Åkerlund (1944). Gemensamt är att de urskiljer två olika grundläggande ledföljdstyper; dels 

en normalföljd med finit verb på andra plats, dels avvikelser från denna där minst två led är 

placerade i prefinit position (se vidare Larsson a.a.:128 ff., Wenning a.a.:22 ff., Åkerlund 

a.a.). Exempel på de olika ledföljdstyperna ges i (3:2 a–c). (3:2 a) visar den s.k. normalled-

följden där både en negation æigh och ett objekt ϸighianda messu efterföljer finitet. 

Avvikelser återfinns i (3:2 b–c), där ett objekt respektive en negation är placerade före det 

finita verbet.  

(3:2) a. æn han sivngær æigh ϸighianda messu (från Larsson 1931:77) 

 b. at han laghæ forfall fæk  (från Larsson 1931:79) 
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 c. at han æi wisti (från Larsson 1931:84) 

Det är dock uppenbart att det finns en potentiellt mycket viktig skillnad mellan exempel (3:2 b 

c). OV-ledföljden i (3:2 b) vore idag ogrammatisk, medan (3:2 c) tycks representera modern 

svensk af-ledföljd. De två konstruktionerna betraktas också som i viss mån olika i nämnda 

studier; Larsson (1931:173) menar t.ex. att uppkomsten av prefinita adverb är att betrakta som 

inhemsk, medan framförställning av övriga led ska ses som influerat av lågtyska och latinska 

vanor och helt främmande för ”det naturliga talade språket”. Rent frekvensmässigt menar 

dock samtliga att det finns tydliga likheter mellan de två konstruktionerna; båda betraktas som 

sällsynta undantag från den genuint fornsvenska ledföljden med endast ett led före det finita 

verbet. 

Senare forskning har med få undantag valt att betrakta den diakrona utvecklingen av 

konstruktionerna i (3:2 b–c) som helt separata. Beteckningen verbfinala strukturer (eller 

motsvarande) har generellt kommit att användas för bisatser som innehåller andra led än 

adverbial före det finita verbet; företrädesvis objekt, predikativ och infinita verb (se t.ex. Falk 

1993:159). Någon enighet om hur kategorin ska avgränsas mer precist råder dock inte (jfr 

Magnusson Petzell 2011:145–147). Olika författare anger olika excerperingsprinciper, bland 

annat med avseende på hur många led som måste föregå det finita verbet för att satsen ska 

räknas som verbfinal, eller om den finala positionen ska vara absolut eller inte (jfr Platzack 

1983:47, Nyström 1985:149 f., Falk 1993:159). 

Trots detta leder en rad empiriska undersökningar till liknande resultat. Verbfinala 

strukturer är att betrakta som relativt sällsynta under hela den fornsvenska perioden, men ökar 

i frekvens tämligen kraftigt vid början av äldre nysvenska. Som mest frekvent är ledföljden 

under 1500-talet, men även i senare delar av äldre nysvenska påträffas en mängd exempel på 

verbfinala strukturer (se t.ex. Nyström 1985:154). Under loppet av 1700-talet försvinner 

ledföljden dock ur texterna. I Platzacks (1983:50) material, som består av 18 texter skrivna 

mellan 1628 och 1748, är detta skeende relativt abrupt. I texter skrivna mellan 1728 och 1748 

tycks företeelsen vara begränsad till enstaka belägg, men bara några årtionden före har text-

erna ett medelvärde på 27 procent. (se vidare Platzack 1983:50 f., Nyström 1985:144–177, 

Falk 1993:158 ff.)  

Gemensamt för dessa undersökningar är också att konstruktionen betraktas som enbart 

skriftspråklig. Platzack (1983:51–52) visar att bruket av verbfinala strukturer hos författaren 

Agneta Horn (född 1629) i förhållande till övriga samtida texter är mycket sällsynt (3 

procent). Då Horn generellt antas ha en stil som är mycket talspråksnära (se vidare avsnitt 

4.1.2) sluter sig Platzack till att konstruktionen saknades helt vid muntlig kommunikation. 

Nyström (1985:155–157) tycker sig också urskönja frekvensmässiga skillnader mellan olika 

texttyper. Verbfinala strukturer är som vanligast i lagtexter och religiös prosa, medan bruket i 

övrig profan prosa (t.ex. brev och dagböcker) är betydligt mer restriktivt. Detta vill hon föra 

tillbaka på att konstruktionen har använts som en stilmarkör i mer högtidliga texter.  

Det generella intrycket av tidigare forskning är således att vi har att göra med ett i någon 

mån artificiellt syntaktiskt drag som aldrig vunnit insteg i det talade språket. Det kan 

säkerligen diskuteras i vilken mån genrevariationen och Agneta Horns bruk kan tas till intäkt 

för att klassificera draget som uteslutande skriftspråkligt, men jag vill ändå konstatera att det 

finns klara empiriska argument för att konstruktionen kan ha haft ett högt stilvärde. Den enda 



18 
 

egentliga motpunkten till bilden representeras av Magnusson Petzell (2011), som argument-

erar för att verbfinala strukturer inte kan sägas vara en enhetlig syntaktisk konstruktion. Detta 

leder honom också till påståendet att det inte finns något enhetligt stilvärde att tala om. I 

stället betraktas verbfinala strukturer som olika typer av OV-ledföljd, och detta perspektiv 

diskuteras vidare i avsnitt 3.2.3 när OV-ledföljd i äldre svenska behandlas.  

3.2.2 Uppkomsten av en svensk af-ledföljd 

Uppkomsten av af-ledföljd i bisats har sedan 1980-talet varit föremål för omfattade diskussion 

inom nordistiken (se t.ex. Pettersson 1988, Platzack 1988, Falk 1993, Sundquist 2002, 

Håkansson 2011, Magnusson Petzell 2011). Det finns knappast någon enighet om hur 

utvecklingen ska förklaras (jfr Håkansson 2011:102–109). Platzack (1988) och Falk (1993) 

argumenterar för en koppling till förlusten av subjekt-verbkongruens; Pettersson (1988) och 

Sundquist (2002) framhåller förekomsten av s.k. kilkonstruktioner (se vidare nedan och 

avsnitt 4.2.1) som en viktig faktor. Håkansson (2011) för delvis tillbaka förändringen på 

språksociala förhållanden i äldre svenska. Men även om det inte råder konsensus kring de 

kausala mekanismerna bakom förändringen är det helt okontroversiellt att anta den forn-

svenska fa-ledföljden ska beskrivas på samma sätt som den i modern isländska, alltså med 

verbflyttning till I°. I (3:3 a–b) visas skillnaden mellan en fornsvensk och en modern svensk 

bisats efter denna parameter. 

(3:3) a. [CP [C° æn] [IP min guϸi [I° brytarv][NegP eigh [VP ti  [V° tv] [Kompl  niϸar ϸin guϸ]]]]] 

 ’æn min guϸ brytar eigh niϸar ϸin guϸ’ (fornsvensk fa-ledföljd, från Håkansson 2011:104) 

 b.[CP [C° om] [IP min gudi [NegP inte [VP ti [V° bryter][Kompl ner din gud]]]] 

  ’om min gud inte bryter ner din gud’ (modern svensk af-ledföljd, från Håkansson 2011:104) 

De första exemplen på bisatser av typen (3:3 b) ovan – som av alla forskare accepteras som en 

sats där V-till-I uteblivit – har återfunnits strax efter år 1450 (Håkansson 2011:117–121, se 

även Sangfelt 2014:24–25). Under 1500-talet sker en successiv övergång till bisatser med af-

ledföljd i äldre svenska texter, och under mitten av 1600-talet ska möjligheten till V-till-I-

flyttning i princip ha gått förlorad (se Platzack 1988:250–252, Falk 1993:175–177). Redan 

under äldre fornsvensk tid förekommer emellertid bisatser med pre-finit negation. Som 

konstaterades i avsnitt 2.1.2 återfinns af-ledföljd i bisatser med pronominella subjekt tidigare 

än i satser med icke-pronominella. Dessutom förefaller negationer ha kunnat vara prefinita om 

verbet inte är placerat före eventuella objekt och infinita verb, alltså satser som kan 

karaktäriseras som verbfinala strukturer. Exempel återges i (3:4 a–b) nedan.  

(3:4) a. at thw ekke söker then sama didrik (DI ca 1450:58) 

 b. ath ϸe ey gullith hawa […] (Från Håkansson 2011:114, belägg från ca 1300) 

Både dessa typer av af-ledföljd har dock antagits vara förenliga med verbflyttning till I°. 

Pronominella subjekt har analyserats som enklitiskt anslutna till subjunktionen i C°, vilket gör 

att negationen har möjlighet att flytta till SpecIP (se Platzack 1988, Håkansson 2011:125–

128). Detta liknar analysen av fornsvenskans kilkonstruktioner, där ett enkelt satsled som en 
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negation, ett objekt eller ett infinit verb kan föregå ett finit verb, men bara under förutsättning 

att bisatsen saknar ett synligt subjekt. Mycket riktigt har ledföljden också kommit att betraktas 

som ett slags pronominalkilar (se t.ex. Håkansson 2011:125 ff.). Ledföljden i (3:4 b) har 

antagits vara en I°-final struktur, vilket följer av genomgången i avsnitt 3.1. Dessa analyser av 

satserna ovan visas i (3:5 a–b). 

(3:5) a. [CP [C° at+thws][IP ekkei [I° söker][NegP ti [VP tv ts then sama didrik]]]]  

 b. [CP [C° at] [IP ϸes [NegP ey [VP ts tv gullith]] [I° hawav]]] 

I mina teoretiska antaganden om den germanska bisatsledföljden (se avsnitt 3.1) finns inget 

som strider mot att (3:5 a) skulle vara en möjlig struktur. Klara empiriska argument går också 

att påträffa för att satser med pronominella subjekt uppför sig på ett speciellt sätt i ett diakront 

perspektiv (se Håkansson 2011). Således ser jag det som fullt möjligt att det finita verbet här 

har flyttat till I°. Däremot följer av avsnitt 3.1 att jag inte vill analysera de verbfinala struktur-

erna i enlighet med att IP antas vara en huvudfinal fras. Således bör (3:5 b) vara ett exempel 

där V-till-I-flyttning uteblivit. 

Jag vill emellertid framhålla att det i någon mån kan ses som problematiskt att af-ledföljd 

inte har påträffats i satser med icke-pronominella subjekt och ett nominalfrasargument efter 

det finita verbet redan före denna tidpunkt, om man vill argumentera för att V-till-I här ska ses 

som optionellt. Om observationen stämmer är den givetvis i behov av en förklaring. Däremot 

tror jag inte att det är fruktbart att söka denna genom att hänvisa till I°-finala strukturer. I 

avsnitt 3.1 framhöll jag att bisatser i tyska och nederländska kunde innehålla led efter verbet, 

och att detta talade för en analys där det finita verbet kvarstår i V°. Detta empiriska faktum är 

givetvis något som de I°-finala strukturernas förespråkare varit medvetna om, vilket 

förklarades med att t.ex. ett satsformat objekt står i extraposition, alltså på något sätt befann 

sig utanför satsens inre kärna (se t.ex. Falk 1993:155 ff.). Även om jag menar att ett sådant 

synsätt inte är helt tillfredställande, tycks väl tanken inte orimlig om det enbart skulle gälla 

tunga, satsformade led.  

Här tror jag dock att situationen i äldre svenska på ett ännu tydligare sätt talar emot de I°-

finala strukturernas existens. Det går nämligen att påträffa bitransitiva satser med två 

nominalfrasobjekt, där ett föregår och ett efterföljer det finita verbet. Två sådana satser från 

min undersökningskorpus visas i (3:6 a–b) nedan. Ett valensbundet nominalfrasobjekt bör 

rimligen inte stå i extrapostion (se vidare Falk 1993:155 ff.), och att en sats skulle vara båda 

I°-final och I°-medial är givetvis en paradox. För mig framstår det som oklart hur satserna i 

(3:6 a–b) skulle kunna beskrivas inom ramen för en satsmodell där IP är en huvudfinalfras. 

Betydligt bättre harmonierar de med att verbfinala strukturer i äldre svenska ses som optionell 

flyttning av objekt och infinita verb till vänster i satsen. 

(3:6) a. the som kroppen fwllelika haffwa wndher giffwit siälenä (SjKl ca 1480:76) 

 b. fór huilikn tompt och stuffuu Eriick Persson stadenom giffuit haffuer 340 mark ortuger 

(ST 2 1553–1567:339) 
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3.2.3 OV-ledföljd 

Den svenska OV-ledföljdens historia har studerats förhållandevis utförligt av Delsing (1999) 

och Magnusson Petzell (2011). Också Platzack (1983) har belyst situationen under 1600- och 

1700-talet. Delsing (1999) fokuserar på den ej bisatsspecifika OV-ledföljden i förhållande till 

satser med VO, medan bisatsspecifik OV-ledföljd och verbfinala strukturer i stort sett lämnas 

därhän. Det är således variationen mellan ledföljdstyperna i (3:7 a–b) nedan som är aktuell.   

(3:7) a. oc badho han sighia at han haffde kiortelin fwnnit (Penta ca 1330:179) 

 b. oc bidha tolika vaan som gudh wil vnna mik (Penta ca 1330:189) 

Under äldre fornsvensk tid menar Delsing (1999:211 f.) att det går att urskilja ett stadium med 

en renodlad OV-grammatik, vilket representeras av ett antal lagtexter. Här är andelen OV 

mycket hög, och de undantag som påträffas tycks genomgående bestå av tunga led – t.ex. 

koordinerade nominalfraser – som av informationsstrukturella skäl står efter sitt verb. 

Religiösa texter från denna period verkar avspegla ett något yngre stadium av utvecklingen; i 

dessa kan i princip samtliga typer av nominalfrasobjekt stå både efter och före sitt huvudverb, 

och andelen OV- och VO-ledföljd är förhållandevis jämn. I brytpunkten mellan äldre och 

yngre fornsvenska inträffar emellertid en förändring. Vad som händer är att vissa typer av 

objekt fortsätter att variera i sin placering i förhållande till verbet, medan andra nästan enbart 

förekommer i VO-ledföljd. Delsing (1999:174) ställer upp generaliseringen i (3:8) nedan, där 

objekt av Typ 2 men inte Typ 1 är vanliga i OV-ledföljd efter år 1375.  

 (3:8) Typ 1 (mycket ovanlig efter 1375) Typ 2 (vanlig efter 1375) 

 Egennamn   Personligt pronomen 
 Bestämd artikel  Demonstrativt pronomen 
 Genitivattribut   Possessivt pronomen 

 Vanliga nakna substantiv  Nakna substantiv vid funktionsverb 

 Obestämd artikel  Indefinit pronomen 

Vid en första anblick ger de olika kategorierna ett ganska heterogent intryck. Delsing 

(a.a.:105 ff.) menar emellertid att de förenas av sin inre nominalfrasstruktur. Nominalfraser av 

Typ 1 är redan objektsvärdiga när de kommer in i strukturen efter sitt huvudverb, medan 

fraser av Typ 2 på något sätt måste flytta för att licensiera sin objektsstatus. Detta kan ske till 

en position inom själva frasen (D°), men också till en position till vänster om verbet. Delsing 

(a.a.) menar att frekvensskillnaderna mellan typerna är så pass stora att vi kan anta att det 

under yngre fornsvensk tid finns ett grammatiskt system där flyttning är tillåtet för Typ 2 men 

inte Typ 1. Förändringen ses också som orsakad av framväxten av det svenska artikelsystemet 

för att markera bestämd och obestämd form. (se vidare Delsing a.a.:213–214) 

Detta system tycks i stort sett bevaras i resten av Delsings (1999) huvudundersökning, 

vilken sträcker sig till slutet av 1500-talet. En kontrollundersökning företas dock av två texter 

skrivna under 1600-talet. Den ena författaren – den talspråkliga Agneta Horn – tycks nästan 

helt sakna belägg på OV-ledföljd. Hos den andra – Carl Carlsson Gyllenhielm – återfinns 

emellertid både belägg av Typ 1 och 2 i framförställd position, vilket tyder på att ett tidigare 

system inte längre är intakt. Mot bakgrund av detta framlägger Delsing (1999:216–217) 

hypotesen att OV-ledföljd vid denna tidpunkt har blivit ett skriftspråksfenomen utan för-
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ankring i skribenternas vardagliga grammatiska system. Att OV-ledföljd är ett skriftspråks-

fenomen under 1600-talet antas också av Platzack (1983), som visar att det fortsätter 

användas i texter en bit in på 1700-talet. Vid början av yngre nysvenska har andelen OV 

emellertid blivit försvinnande liten. Platzacks (1983:50 f.) resultat antyder att detta tycks ske 

tämligen hastigt och att det korrelerar med försvinnandet av verbfinala strukturer. 

Till skillnad från Delsing (1999) fokuserar Magnusson Petzell (2011) inte på hur 

övergången från OV till VO är beroende av objektens nominalfrasstruktur. Istället utgår han 

ifrån att det i äldre svenska finns fyra olika ledföljdstyper där ett argument föregår sitt 

huvudverb, varav tre enbart förekommer i bisatser. Förutom objekt inkluderar Magnusson 

Petzell även predikativ i kategorin argument. De fyra ledföljdstyperna visas i (3:9 a–d) med 

exempel från min egen undersökningskorpus. I satser med ett finit huvudverb föregår ett 

argument det finita verbet, se (3:9 a). I satser med finit hjälpverb och infinit huvudverb finns 

tre existerande möjligheter. Ett argument följt av ett infinit verb kan båda föregå det finita 

hjälpverbet (se 3:9 b), men det infinita kan också vara placerat efter det finita (se 3:9 c). 

Slutligen är det också möjligt att ett argument placeras efter det finita men före det infinita 

verbet (se 3:9 d), vilket är den ej bisatsspecifika ledföljden som Delsing (1999) behandlar.  

(3:9) a. där han nu frijtt språk haar (Ekeblad 1639–1655:160)   Arg-Vf 

 b. att iagh några tiender […] förnimma skulle (Ekeblad 1639–1655:19)  Arg-Vi-Vf 

 c. ath han thet ey mäktar bruka (Månsson ca 1510:23)   Arg-Vf-Vi 

 d. efter som han hade dem derföre tagit (Columbus ca 1675:61)  Vf-Arg-Vi 

Magnusson Petzell (2011) inför också ett notationsystem för att skilja de olika ledföljds-

typerna åt, vilket visas till höger om exemplen ovan. Arg står här för argument, Vf för finit 

verb och Vi för infinit verb. Beteckningarna visar ledens inbördes positioner i en sats, och 

således syftar Arg-Vi-Vf på satser där ett argument föregår ett infinit verb som i sin tur föregår 

ett finit verb. Också jag kommer i min empiriska undersökning att använda beteckningar efter 

samma principer som Magnusson Petzell (2011) (se vidare nästa avsnitt). 

Magnusson Petzell (2011:168–178) menar att övergången från OV- till VO-ledföljd i 

stort kan karaktäriseras som långsam och successiv, men att det mellan olika tidsperioder sker 

stora förändringar i vilken av OV-typerna ovan som är den dominerande. I en empirisk 

undersökning visar Magnusson Petzell (a.st) att Vf-Arg-Vi står för över 70 procent av all OV-

ledföljd under fornsvensk tid, men att det sker en förskjutning till förmån för de tre 

bisatsspecifika ledföljderna efter år 1500. Förskjutningen betraktas som ett utslag av svensk-

tysk språkkontakt. De tre bisatsspecifika ledföljdstyperna existerade alla i 1500-talets låg- och 

högtyska bisatser, medan bruket av Vf-Arg-Vi ska ha varit mer sparsamt då det endast 

förekom i huvudsatser. Således sker det i svenskans OV-historia en frekvensmässig 

anpassning till ett framförallt lågtyskt OV-system (se även Magnusson Petzell 2014).  

Inom ramen för generativ grammatik presenterar Magnusson Petzell (2011:158–159) 

också en syntaktisk analys av de olika ledföljdstyperna. Själva grundtanken är att OV-ledföljd 

kommer av att ett argument flyttar från sin basposition som komplement till sitt huvudverb till 

en specificerarposition inom VP. VP består i satser med ett finit hjälpverb och ett infinit 

huvudverb av både en finit (VPf) och en infinit (VPi) fras. De fyra olika flyttningsprocesserna 

gestaltas i (3:10 a–d), tillsammans med en konstruerad exempelmening där flyttningen ägt 
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rum. I (3:10 a) har Arg flyttat inom VPf till en position till vänster om verbet. I (3:10 b–c) har 

Arg först flyttat inom VPi, för att sedan flytta vidare till positionen längst till vänster i VPf. 

Skillnaden mellan de två är att Arg i (3:10 b) har dragit med sig hela VPi till positionen, 

medan Arg ensam flyttar över Vf i (3:10 c). I (3:10 d) har Arg flyttat till vänster om Vi, men 

här stannar hela VPi i sin position till höger om VPf. 

(3:10) a. [VPf Argi Vf ti ]   [CP att bonden [VPf hästeni köpte ti] 

 b. [VPf [VPi Argi Vi ti ]VPi Vf tVPi]  [CP att bonden [VPf [VPi hästeni köpt ti]VPi hade tVPi] 

 c. [VPf Argi Vf [VPi ti Vi ti]] [CP att bonden [VPf hästeni hade [VPi ti köpt ti]  

 d. [VPf Vf [VPi Argi Vi ti]]  [CP (att) bonden [VPf hade [VPi hästeni köpt ti] 

Analysen har flera konsekvenser för tidigare forskning om verbfinala strukturer och fram-

växten av af-ledföljd i svenska bisatser. Precis som i min genomgång av den germanska bi-

satstypologin förutsätter analysen att verbfinala strukturer inte är förenliga med V-till-I-flytt-

ning. Ett argument före ett finit verb indikerar nämligen entydigt att flyttningen uteblivit, och 

det är endast i (3:10 d) som det är möjligt att tänka sig det finita verbet i en strukturellt högre 

position än V°. Magnusson Petzell (2011) argumenterar i själva verket för att det finns en 

diakron koppling mellan framväxten av af-ledföljd och OV-ledföljdens utveckling. Det ökade 

bruket av framförallt Arg-Vf från och med 1500-talet ska ses som en orsak till varför fa-

ledföljd upphör att vara en möjlighet under äldre nysvensk tid. Nya språkinlärare får nämligen 

allt fler entydiga ledtrådar till att V-till-I-flyttning uteblir i bisatser. 

Dessutom menar Magnusson Petzell (2011:175–178) att de olika OV-strukturerna inte 

har ett enhetligt stilistiskt värde. Han framhåller visserligen att Arg-Vi-Vf ska betraktas som en 

ledföljd med formellt stilvärde. Detta ska dock inte vara något som präglar Arg-Vf – den andra 

ledföljdstypen där det finita verbet återfinns i final position. Denna tycks snarast betraktas 

som stilistiskt neutral. Med detta synsätt blir det fundamentalt att skilja på verbfinala 

strukturer i satser med enkelt respektive komplext predikat. Den bisatsspecfika OV-ledföljden 

där det infinita verbet efterföljer det finita – alltså Arg-Vf-Vi – ska till och med vara utpräglat 

talspråklig.  

En sista konsekvens av Magnusson Petzells (2011) analys är också att verbfinala struk-

turer på sätt och vis inte är en syntaktisk kategori som är relevant att urskilja. Skillnaden 

mellan verbmediala och verbfinala satser består nämligen inte i det finita verbets position, 

utan i argumentets och det infinita verbets. Faktum är att detta också följer av mina antag-

anden om germansk bisatsledföljd i avsnitt 3.1. Frågan är således varför jag själv valt att tala 

om verbfinala strukturer ända till denna punkt av uppsatsen. Svaret till detta är att jag trots allt 

kommer att företa en empirisk undersökning om verbfinala strukturer, även om jag betraktar 

själva beteckningen som godtycklig och dessutom delar upp de verbfinala strukturerna i två 

underkategorier. Allt detta tydliggörs i nästa avsnitt, där jag lägger ut riktlinjer för två 

empiriska undersökningar mot bakgrund av vad som hittills konstaterats i detta kapitel.  
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3.3 Inför den empiriska undersökningen 

I avsnitt 3.2 redogjorde jag för tidigare forskning om bisats- och OV-ledföljd i äldre svenska. 

Här framgick att de ledföljdstyper som exemplifierades i uppsatsens inledning på olika sätt 

har antagits vara relaterade till varandra, även om skilda teoretiska ställningstaganden leder 

till olika slutsatser om sambandets art. Centrala skillnader mellan dessa arbeten kommer av 

annorlunda perspektiv på fenomenet V-till-I-flyttning. I viss mån har jag redan tagit ställning 

för den syntaktiska analys som presenteras i Magnusson Petzell (2011). Däremot betyder inte 

detta att jag kommer att överta Magnusson Petzells diakrona eller stilistiska analys av de olika 

ledföljdstyperna. Snarare menar jag att det finns uppenbara skäl att ifrågasätta delar av 

resultatet, då studien så tydligt strider mot slutsatser i tidigare forskning även i andra aspekter 

än den rent syntaktiska. Detta återspeglas också i mina empiriska undersökningar. 

 Den första av mina empiriska undersökningar är utformad för att undersöka om det 

verkligen föreligger någon skillnad i hur olika typer av verbfinala strukturer uppför sig i äldre 

svenska. Jag kommer här att urskilja två underkategorier; en där ett argument föregår ett finit 

huvudverb, och en där ett infinit huvudverb föregår ett finit hjälpverb. Undersökningens 

utformning ska ses mot bakgrund av att Magnusson Petzell menar (2011) att de två konstruk-

tionerna inte bör jämställas med varandra, medan tidigare forskning (se t.ex. Platzack 1983, 

Falk 1993) snarare har betraktat utveckling och formalitetsgrad som parallella. 

En fråga som här inställer sig är hur satser utan argument men med ett infinit verb före ett 

finit – dvs. ledföljden Vi-Vf – förhåller sig till OV-strukturen Arg-Vi-Vf. Magnusson Petzell 

(2011:158–159) föreslår här en analys som har intressanta empiriska implikationer. Enligt 

honom kan ett infinit verb inte självständigt flytta till SpecVPf, utan ledföljden Vi-Vf är helt 

beroende av att ett annat led inom VPi drar med sig det infinita verbet högre upp i satsen, s.k. 

pied-piping (jfr analysen i (3:3 b) ovan). Vanligen är det andra ledet ett argument, men också 

ett adverbial ska kunna möjliggöra flyttning av hela VPi. Dessutom menar Magnusson Petzell 

(a.a.:165) att satser som har en initial frasbestämning – t.ex. ett adverb som bisatsinledare (se 

vidare avsnitt 4.2.2) – kan genomgå pied-piping. Vid sådana fall antas det initiala ledet först 

ha dragit med sig det infinita verbet längst till vänster i VP, och sedan ha flyttat högre upp i 

strukturen på egen hand. Om en bisats saknar argument, adverbial eller initial frasbestämning 

ska dock ledföljden Vi-Vf i regel inte förekomma.  

Mot bakgrund av detta urskiljer jag två separata undersökningskategorier, som med 

inspiration i Magnusson Petzell (2011) benämns Arg-Vf respektive Vi-Vf. Med Arg-Vf avses 

en sats där ett argument föregår ett finit huvudverb, och ett exempel på kategorin visas i (3:11 

a). Vi-Vf betecknar en sats där ett infinit huvudverb föregår ett finit hjälpverb, och kategorin 

används både för satser som innehåller ett argument och sådana där argument saknas. 

Exempel på denna kategori ges i (3:11 b–c), där den förra men inte den senare innehåller ett 

argument före det infinita verbet. Här är det också på sin plats att fastställa att verbfinalitet är 

något relativt i denna uppsats. Om ett argument respektive ett infinit verb föregår det finita 

verbet betraktas bisatsen som verbfinal, oberoende av om det finns ytterligare led längre till 

höger i satsen eller inte. Exemplet i (3:11 d) – där ett innehållsadverbial efterföljer det finita 

verbet – är således ett fullgott belägg på Arg-Vf.   

(3:11) a. där han nu frijtt språk haar (Ekeblad 1639–1655:160)   Arg-Vf 
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 b. att iagh några tiender […] förnimma skulle (Ekeblad 1639–1655:19)  Vi-Vf 

 c. än iagh i alla mina liffsdagar förskillja kan (Ekeblad 1639–1655:107) Vi-Vf 

 d. Och såsom Thyrsis bemälte Celadon emoottogh medh een rättelig Arg-Vf  

 broderligh kärlek (Hiärne 1665:6)    

Den andra av mina empiriska undersökningar är avsedd att studera ledföljdsvariation i satser 

som innehåller ett finit verb, ett infinit verb och ett argument. Således är detta en undersök-

ning som liknar den i Magnusson Petzell (2011), men här finns också några fundamentala 

skillnader. En av dessa är att jag enbart tar hänsyn till situationen i bisatser, vilket ligger i linje 

med uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom ställer jag genomgående de olika OV-

typerna mot bisatser med VO-ledföljd. Magnusson Petzells (2011) resonemang om de olika 

ledföljdstypernas kronologiska utveckling och stilistiska status bygger nästan uteslutande på 

det inbördes förhållandet mellan olika OV-typer. 

Detta betyder att min andra empiriska undersökning består i en jämförelse av fyra led-

följdstypers utveckling i äldre svenska. Denna omtalas som undersökningen av ledföljdstyper 

i satser med (argument och) komplext predikat eller motsvarande, i motsättning till under-

sökningen om verbfinala strukturer. I analogi med notationsystemet i Magnusson Petzell 

(2011) kommer jag att benämna ledföljdstyperna Vf-Vi-Arg, Vf-Arg-Vi, Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-

Vf. Exempel på dessa återges i (3:12 a–d) nedan. 

 (3:12) a. om wij hade nyss ändat wår måltijd (Columbus ca 1675:54)  Vf-Vi-Arg 

 b. hörin hurw kesarinnan wil idher son fordarffwa (SVM ca 1400:149) Vf-Arg-Vi 

 c. om hoon honom ville begunstiga (Hiärne 1665:12)  Arg-Vf-Vi 

 d. oc hempna then skam han oss giort hauer (DI ca 1450:25)  Arg-Vi-Vf 

Jag har inte för avsikt att presentera ny empiri om den tredje aspekten av bisatsledföljdens 

utveckling som behandlades i föregående avsnitt – framväxten av af-ledföljd. Detta ska ses 

mot bakgrund av att det här redan finns en ganska fyllig empiri att luta sig emot (se Platzack 

1988, Falk 1993, Håkansson 2011), och att det i stort finns enighet om hur den diakrona 

utvecklingen ser ut. Av detta kapitel följer dock att ledföljden på ett eller annat sätt måste 

inkluderas i själva helhetsbilden av bisats- och OV-ledföljdens utveckling i äldre svenska. Så 

görs också när jag i kapitel 6 sätter in mitt resultat i uppsatsens teoretiska ramverk. 

4. Material och metod 

I föreliggande kapitel presenteras uppsatsens material och metod. I avsnitt 4.1 identifierar jag 

de äldre svenska texter som använts i mina empiriska undersökningar, med en tillhörande 

motivering av själva urvalet. I avsnitt 4.2 beskriver jag sedan uppsatsens metod.   
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4.1 Material 

Detta avsnitt behandlar den empiriska undersökningens material. Jag inleder i avsnitt 4.1.1 

med att redovisa motiven bakom mitt urval av äldre svenska texter. Undersökningskorpusen i 

sin helhet presenteras sedan i avsnitt 4.1.2. 

 

4.1.1 Att undersöka äldre svenska texter 

Vid studier av äldre skeden i ett språks grammatik föreligger en rad vetenskapliga och 

kunskapsteoretiska problem. Varieteter som talades före den moderna teknologins framväxt 

kan endast studeras via skriftliga källor, vilket givetvis gör det vanskligt att uttala sig om hur 

människor egentligen talade. Situationen förenklas inte heller av det faktum att det skriftliga 

materialet ofta är begränsat i omfång och föga representativt för ett språksamhälle i stort. 

Problemen kan sägas sammanfattas i Labovs (1972:98) karaktäristik av en språkhistorikers 

uppgift: “the great art of the historical linguists is to make the best of this bad data, ‘bad’ in 

the sense that it may be fragmentary, corrupted or many times removed from the actual 

productions of native speakers”.  

Trots denna situation har jag förhoppningar om att uttala mig om hur bruket i äldre 

svenska texter förhåller sig till ett dåtida talspråk. Av mina teoretiska utgångspunkter följer 

också att jag vill relatera min empiri till ett eller flera språkliga system som jag antar finns 

bakom bruket i texterna. Det går onekligen att fråga sig om jag här är alltför anspråksfull. Den 

mest kritiskt sinnade skulle antagligen påstå att det närmast är meningslöst att försöka till-

handahålla ett svar på sådana frågor. I så mån att det alltid kommer att vila en osäkerhet över 

mina observationers representativitet är detta riktigt. Själva faktumet är också något som för-

tjänar att explicitgöras. Däremot har jag stora tvivel inför om ett så pass kritiskt förhållnings-

sätt är fruktbart. Givetvis kommer jag aldrig att kunna veta att mina slutsatser är riktiga – vad 

ordet veta än innebär – men däremot kan jag argumentera för vad jag betraktar som mest 

sannolikt. Själva poängen med detta är att inte försumma möjligheten att tydliggöra hur mina 

resultat skulle kunna betraktas i ett mer allmänt perspektiv. Jag ser det helt enkelt som mer 

vetenskapligt önskvärt att visa på den mest sannolika bilden än att inte visa på någon bild alls.  

Den centrala frågan är således hur man på bästa sätt väljer ett material som kan 

tillhandahålla ett så sannolikt svar som möjligt på dessa frågor. I mitt resonemang om detta 

kommer jag att anta att förhållandet mellan skrift och tal är relevant att uppmärksamma, och 

att skrift protypiskt kan associeras med högre formalitetsgrad (jfr t.ex. Andersson 1985:75–

77). Jag vill dock poängtera att jag inte betraktar ett system som kan relateras till dåtidens 

talspråk som det enda av intresse. Om variationen i äldre svenska kan relateras till två olika 

system (jfr avsnitt 2.1.2) där själva kommunikationsmediet spelar en viss roll, är min avsikt 

att beskriva båda systemen efter likvärdiga principer. Dessutom ska det noteras att det 

knappast är självklart att tal och skrift ska ses som väsenskilda om vi talar om ett språksystem 

i generativ mening (jfr t.ex. Newmeyer 2012:76–81). Däremot ser jag det som ett rimligt 

antagande att materialsituationen försvårar slutsatser om ett eller flera system i ett dåtida 

språklandskap. 
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Ett möjligt tillvägagångssätt för att kunna dra slutsatser om ett system som också är 

giltigt för dåtida talspråk är att enbart inkludera texter som kan sägas ha en informell stil. 

Detta synsätt företräds av Magnusson (2007:61–75), i en undersökning om koordinations-

strukturer i äldre och yngre nysvenska. I hans undersökningskorpus ingår enbart texter av 

någorlunda privat karaktär, främst dagböcker, brev och memoarer, medan mer formella 

texttyper konsekvent utesluts. Citatet nedan sammanfattar tankarna bakom detta. 

Rimligen bör man hålla sig ifrån alltför formella texter som kan vara underkastade olika typer 

av genreideal, t.ex. juridiska dokument (kanslispråk), lagspråk och religiösa texter. Vid 

produktionen av den sortens texter är ju författaren i flera avseenden styrd av vad den 

genreinterna traditionen påbjuder beträffande ordval, konstruktionsval etc., en faktor som 

försvårar bedömningen av hur skribentens bakomliggande språksystem ser ut. (Magnusson 

2007:69) 

Detta tillvägagångssätt kan säkert vara lämpligt om det inte finns skäl till misstankar om att 

bruket av en konstruktion i äldre svenska är typiskt formellt. Att detta är sannolikt i Magnus-

sons fall stärks också av att bruket inte tycks inspirerat av den formella och språkligt inflyt-

elserika Gustav Vasas bibel (se vidare a.a.:165–168). I mitt fall menar jag dock att detta vore 

rentav olämpligt. Bisatsledföljderna Arg-Vf och Vi-Vf har med få undantag betraktats som 

skriftspråksspecifika konstruktioner i tidigare forskning, men det är helt uppenbart att de 

förekommer även i mer informella texttyper (se t.ex. Platzack 1983:50). Ett mer fruktbart till-

vägagångssätt vore onekligen att inkludera texter av olika stilistisk karaktär, för att undersöka 

om det kvantitativa bruket kan relateras till texternas antagna formalitetsgrad. 

I min undersökningskorpus finns således en spridning över texttyp. För texter med 

sannolikt hög formalitetsgrad har jag urskiljt två olika typer som båda nämns i citatet ovan; 

lagspråk och religiös prosa. Hur man lämpligast kategoriserar texter av mer informell 

karaktär tycks mindre klart. Nevalainen & Raumolin-Brunberg (2012:29) framhåller att man 

inom historisk sociolingvistisk tenderar att göra en uppdelning på tre olika texttyper som på 

olika sätt kan karaktäriseras som lämpliga för slutsatser om gångna tiders talspråk; talspråks-

avsedda, talspråksnära och talspråksbaserade. Talspråksavsedda texter omfattar typiskt 

dramer som är menade att uppföras muntligt; talspråksnära sådana som mot bakgrund av sin 

informella karaktär antas innehålla färre skriftspråksspecifika drag. Här återfinns typiskt brev 

och dagböcker, men också olika typer av skönlitteratur kan komma i fråga. Texter som kan 

inkluderas under någon av dessa två beteckningar har förts till kategorin (övrig) profan prosa. 

Endast en text i min undersökningskorpus kan dock benämnas talspråkavsedd (Gyllenborg 

1740), då dramer på svenska är sparsamt belagda före 1700-talet. 

Med talspråksbaserade texter avses sådana som skrivits med muntliga yttranden som 

förebild, vilket inbegriper olika typer av protokoll som förts under rättsförhandlingar. I 

svenskans historia har vi en rad tänkeböcker som tycks falla in under denna beskrivning. 

Emellertid bör det vara osäkert i vilken mån tänkeböcker avspeglar en ej skriftspråksspecifik 

stil. Stundtals framhålls att texttypen ger en god inblick i ett dåtida talspråk (se t.ex. Moberg 

1996), men den kan även betraktas som en undergren av kansliprosa (se t.ex. Hirvonen 

1987:169 f.), en texttyp som Magnusson (2007:69, se citatet ovan) betraktar som formell. 

Troligen kan väl dessa texter antas innehålla en blandning av mer informell och mer formell 

stil. Mot bakgrund av detta betraktas tänkeböcker som en separat kategori med en i någon 

mån tvetydig formalitetsgrad.   
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Således urskiljer jag i den empiriska undersökningen fyra olika texttyper – lagspråk, 

religiös prosa, profan prosa och tänkeböcker – för att uttala mig om hur bruket av Arg-Vf och 

Vi-Vf kan relateras till formalitetsgrad. Det ska redan nu framhållas att detta är ett mycket 

grovt stilmått. Det är givetvis möjligt – och förmodligen sannolikt – att olika texter inom 

grupperna förhåller sig på olika sätt till dåtida stilideal. Dessutom är det knappast säkert att 

formalitetsgrad inom en texttyp är konstant över tid. Uppdelningen får på så sätt betraktas 

som ett initialt steg på vägen mot en mer precis analys av hur ett äldre skriftspråk förhåller sig 

till ett eller flera språkliga system. 

4.1.2 Undersökningskorpusen 

I tabell 2 (se nästa sida) presenteras undersökningskorpusen i sin helhet, och här anges titel på 

verket eller författarens för- och efternamn. I brödtexten hänvisar jag till medföljande för-

kortning av verket eller till författarens efternamn, och fullständig information om utgåvor 

etc. återfinns i bilaga 1. Totalt ingår 32 texter i korpusen. De första texterna är tillkomna strax 

före år 1300, och den sista är skriven år 1756. Således sträcker sig undersökningen från äldre 

fornsvenska till yngre nysvenska. Utöver de texter som finns i undersökningskorpusen har jag 

också företagit en separat undersökning i den oss veterligen äldsta bevarade texten (undan-

taget runstenar) på svenska – Äldre Västgötalagen (hädanefter ÄVgL), tillkommen ca 1225. 

Detta för att se i vilken mån verbfinala strukturer kan beläggas redan vid denna tidpunkt. 

Av tabellen framgår också att jag delat in texterna i sex olika tidsperioder, för att möjlig-

göra kronologiska jämförelser av bruket i stort. Uppdelningen följer den gängse i svensk 

språkhistoria (se t.ex. Petterson 2005:125), även om jag separerat yngre fornsvenska och äldre 

nysvenska i ett tidigt och ett sent skede. Perioderna innehåller 5–7 texter vardera, och tids-

gränserna anges i (4:1) nedan. 

(4:1) Period 1: Äldre fornsvenska (–1374)  

 Period 2: Yngre fornsvenska 1 (1375–1449)  

 Period 3: Yngre fornsvenska 2 (1450–1525) 

 Period 4: Äldre nysvenska 1 (1526–1599) 

 Period 5: Äldre nysvenska 2 (1600–1731) 

 Period 6: Yngre nysvenska (1732–) 

I tabellen syns även hur texterna har klassificerats med avseende på den uppdelning av olika 

texttyper som gjordes i förra avsnittet. Det måste betraktas som en ganska svår uppgift att 

uppnå en jämn spridning över texttyp inom ett så pass stort tidspann som här undersöks. Text-

utbudet skiljer sig avsevärt mellan t.ex. äldre fornsvenska och yngre nysvenska, men jag har i 

förhållandevis hög grad strävat efter att fördelningen ska vara någorlunda konstant i de olika 

tidsperioderna. Samtliga perioder innehåller minst en religiös text, och med undantag av äldre 

fornsvenska innehåller alla perioder minst två profana prosatexter. Lagspråk återfinns dock 

endast i de två första och den sista perioden, då det existerar ytterst få liknande texter 

däremellan (se t.ex. Hirvonen 1987:169). Tre av mittenperioderna innehåller två  tänkeböcker, 
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Tabell 2. Undersökningskorpusen. 

Text Årtal Period Förkortning Texttyp 

Östgötalagen ca 1290  ÖgL Lagspråk 

Fornsvenska legendariet ca 1290  FornLeg Religiös prosa 

Pentateukparafrasen ca 1330 ÄForn Penta Religiösprosa 

Konungastyrelsen ca 1330  KonS Profan prosa 

Magnus Erikssons landslag ca 1350  MEL Lagspråk 

Järteckensboken ca 1385  JärT Religiös prosa 

Karl Magnus ca 1400  KM Profan prosa 

Sju vise mästare  ca 1400 YForn 1 SVM Profan prosa 

Själens tröst  ca 1430  SjTr Religiös prosa 

Kristoffers landslag 1442  KrLa Lagspråk 

Didriksagan ca 1450  DI Profan prosa 

Jönköping stads tänkebok 1456–1515  JT Tänkebok 

Stockholm stads tänkebok  1474–1483 YForn 2 ST 1 Tänkebok 

Själens kloster  ca 1480  SjKl Religiös prosa 

Peder Månsson ca 1510  Månsson Profan prosa 

Gustav Vasas bibel 1541  GVB Religiös prosa 

Enköping stads tänkebok 1540–1580  ET Tänkebok 

Stockholm stads tänkebok 1553–1567 ÄNysv 1 ST 2 Tänkebok 

Peder Swart ca 1560  Swart Profan prosa 

Per Brahe  ca 1585  Brahe Profan prosa 

Johannes Rudbeckius 1615  Rudbeckius Religiös prosa 

Stockholm stads tänkebok 1633  ST 3 Tänkebok 

Johan Ekeblad 1639–1655  Ekeblad Profan prosa 

Jönköping smeds. tänkebok 1643–1675 ÄNysv 2 JSmT Tänkebok 

Agenta Horn ca 1657  Horn Profan prosa 

Urban Hiärne 1665  Hiärne Profan prosa 

Samuel Columbus ca 1675  Columbus Profan prosa 

Olof Dalin 1732–1734  Dalin Profan prosa 

Svea rikes lag 1734  SRL Lagspråk 

Carl Gyllenborg 1740 YNysv Gyllenborg Profan prosa 

Per Högström 1747  Högström Profan prosa 

Himmelska örtagård 1756  HimÖrt Religiös prosa 

men texttypen saknas i äldre fornsvenska, yngre fornsvenska 1 och yngre nysvenska. Också 

här är orsaken rent praktisk. 

Det kan möjligen tyckas anmärkningsvärt att båda av de två lagtexterna MEL (ca 1350) 

och KrLa (1442) finns representerade i korpusen; den senare är nämligen en inte alltför 

omfattande revidering av den första (se Hirvonen 1987:57).  Mitt val har två anledningar. För 

det första är det svårt att påträffa andra lagtexter än KrLa (1442) under yngre fornsvensk tid, 

och således blir texttypens situation i någon mån belyst även här om texten inkluderas. För det 

andra kan det vara av intresse att undersöka om det finns i övrigt liknande partier i de två 

texterna där bruket av verbfinala strukturer eller OV-ledföljd är differentierat. Av de tio 

partier som excerperats i texterna (se vidare avsnitt 4.2.1), utgörs sju av sådana som återfinns i 

liknande form i de två. 

Det bör också noteras att den näst sista perioden, äldre nysvenska 2, innehåller hela sju 

texter, varav fyra kategoriserats som profan prosa. Detta beror på att två av dessa får sägas 

inta en speciell ställning inom svensk språkhistoria, Agneta Horns memoarer Beskrivning 

över min vandringstid (ca 1657) och Samuel Columbus anekdotsamling Mål-roo eller roo-
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mål (ca 1675). Bägge texter betraktas som skrivna i en informell stil, och representativa för 

det språk som talades i 1600-talets Sverige – i alla fall såsom det lät bland högre samhälls-

skikt i och omkring Mälardalen. Det torde närmast vara en självklarhet att inkludera verken i 

en studie som behandlar äldre nysvensk grammatik. Bruket i någon eller båda av texterna har 

också använts som argument för att karaktärisera en rad syntaktiska konstruktioners stilistiska 

status; dels de som här studeras (se Platzack 1983:51–52, Magnusson Petzell 2011:162, 172, 

Delsing 1999, jfr avsnitt 3.2) men även i andra sammanhang (se t.ex. Magnusson 2007:71, 

73–74, Larsson 2009:297 ff., Håkansson 2010). Således är det möjligt att dessa två verk 

ytterligare kan nyansera bilden av den stilistiska karaktären hos verbfinala strukturer och OV-

ledföljd i äldre svenska. 

Slutligen ska det nämnas att jag i ett tillgänglighetsperspektiv haft stor hjälp av att drygt 

20 av texterna återfinns i digitalt format på fornsvenska textbanken (se Delsing 2002). De 

texter i min undersökningskorpus som återfinns på fornsvenska textbanken avslutas med 

markeringen (FT) i bilaga 1, även om jag för vissa av dessa texter helt eller delvis använt mig 

av en utgåva i bokform. Det framhålls stundtals (se t.ex. Williams 2010) att en undersökning 

helt eller delvis baserad på dessa textversioner bör företas med viss försiktighet, då smärre 

korrekturfel fortfarande kan föreligga. I mitt fall bör detta emellertid inte innebära att 

undersökningens reliabilitet riskerar att äventyras i annat än en högst försumbar omfattning. 

Dels är min undersökning kvantitativ och baseras på ett förhållandevis stort antal belägg (se 

vidare avsnitt 4.2.1), dels är det sannolikt att eventuella kvarstående fel primärt är av orto-

grafisk karaktär och inte kan påverka en studie i ledföljdsvariation. 

4.2 Metod 

Själva grundtanken med uppsatsens metod är mycket enkel; genom att kvantitativt mäta 

bruket av relevanta ledföljdstyper i äldre svenska texter hoppas jag kunna fånga ett diakront 

händelseförlopp. Däremot betyder inte detta att min observation kommer att stanna vid rent 

frekventiella tendenser. Jag är också intresserad av att förstå varför en viss ledföljdstyp upp-

träder i en språklig kontext, men inte i en annan. Detta är också i linje med uppsatsen andra 

och tredje frågeställning. 

Uppsatsens metod är i hög grad inspirerad av modern sociolingvistik. Som konstaterades 

i avsnitt 2.1.2 har sociolingvistikens genombrott inneburit att språklig variation kommit att 

tillmätas en allt större betydelse i studier om språklig förändring. Motivet bakom detta är att 

förstå vilka mekanismer som ligger bakom processen där ett varierande bruk övergår i att en 

konstruktion vinner mark på bekostnad av en annan, och mitt angreppsätt kan betraktas som 

variationslingvistiskt (se vidare Håkansson 2008:107). Det är här viktigt att notera att en 

variationsanalys av texter som skrivits för flera århundraden sedan inte kan karaktäriseras som 

typisk för sociolingvistiken. Dels för att materialet vanligen utgörs av talspråk, och dels för att 

analysen typiskt utförs på moderna varieteter (se Håkansson a.st, Nordberg 2007). Däremot 

bör detta knappast vara en legitim invändning mot att applicera metoden på äldre förhåll-

anden. Snarare än att se förhållandet mellan material och metod som en svaghet i min studie, 

menar jag att ett variationsinriktat angreppsätt har stor potential att utvinna relevant kunskap 

om äldre tiders språk utifrån det källmaterial som faktiskt finns bevarat. Med detta sagt ska 
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det givetvis poängteras att säkerheten i min analys inte kommer att kunna jämställas med den 

i studier som fokuserar på moderna förhållanden. 

En första konsekvens av mitt variationslingivistiska angreppsätt är att jag studerar 

verbfinala strukturer och OV-ledföljd i förhållande till de ledföljdstyper som förekommer i 

modern svenska. Redan i avsnitt 3.3 framhöll jag att den andra empiriska undersökningen 

inkluderar satser med VO-ledföljden Vf-Vi-Arg vid sidan av de tre olika OV-typerna. Ett lik-

nande tillvägagångssätt gäller vid undersökningen om verbfinala strukturer. Jag kommer här 

att ställa Arg-Vf mot satser där ett argument efterföljer ett finit huvudverb, och Vi-Vf mot 

satser där det infinita verbet återfinns efter det finita. Efter Magnusson Petzells (2011) nota-

tionssytem benämner jag stundtals dessa ledföljdstyper Vf-Arg och Vf-Vi, även om jag mesta-

dels kommer att tala om de två tillsammans som verbmediala strukturer eller motsvarande. 

En andra konsekvens av mitt metodval är att undersökningen om verbfinala strukturer 

utgår från sociolingvistikens mest vedertagna statistiska verktyg för att studera språklig 

variation; nämligen en s.k. variable rules analysis (hädanefter förkortat VARBRUL). 

Undersökningen om ledföljdstyper vid komplext predikat är utförd utan någon typ av 

signifikansbedömning, men kan sägas vara inspirerad av själva grundtanken. Redskapets mer 

tekniska detaljer redovisas i avsnitt 4.2.3, men redan nu kommer jag att presentera själva 

fundamentet bakom detta. 

VARBRUL kan sägas utgå från begreppet orderly heterogentity (jfr avsnitt 2.1.2), vilket 

syftar på att språklig variation inte är slumpmässig utan uppvisar olika typer av statistiska 

mönster. I ett diakront perspektiv är det av stort intresse att fastställa om dessa mönster är 

konstanta över tid, eller om nya tendenser uppstår (se Tagliamonte 2006:6, 129 f., jfr även 

Weinreich et. al 1968). Centralt i min studie om sådana mönster är begreppen faktorgrupp och 

faktor. En faktorgrupp definieras som en inom- eller utomspråklig kontext som potentiellt 

påverkar valet av en variabel språklig konstruktion (se Tagliamonte a.a.:104). En faktorgrupp 

består vidare av minst två faktorer, som potentiellt gynnar olika realiseringar av den variabla 

konstruktionen (a.st). I allmänstatistiska termer kan detta översättas till att faktorgrupper är 

oberoende variabler med olika värden, faktorer, som påverkar bruket av en beroende variabel. 

I mitt fall är den beroende variabeln verbmediala och verbfinala strukturer i äldre svenska.  

Förhållandet mellan faktorgrupper och faktorer kan konkretiseras på följande sätt. 

Texttyp har av tidigare forskning (se Nyström 1985:155) ansetts vara en typ av språklig 

kontext som inverkar på bruket av verbfinala strukturer, då t.ex. lagspråk tycks gynna men 

profan prosa missgynna konstruktionen. Texttyp är också en av de faktorgrupper som ingår i 

VARBRUL-analysen, med faktorerna lagspråk, religiös prosa, tänkeböcker och profan prosa. 

Min vidare genomgång av uppsatsens metod är upplagd på följande sätt. Jag inleder i 

avsnitt 4.2.1 genom att redovisa de excerperingsprinciper som föreligger vid mina två 

empiriska undersökningar. I avsnitt 4.2.2 identifierar jag fyra faktorgrupper som på olika sätt 

kan frilägga mekanismer bakom den språkliga variationen i äldre svenska. Slutligen beskriver 

jag i avsnitt 4.2.3 mer tekniska detaljer av mitt statistiska verktyg VARBRUL.  
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4.2.1 Excerperingsprinciper 

I avsnitt 3.3 identifierade jag två empiriska undersökningar för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställningar, och i detta avsnitt anger jag deras excerperingsprinciper. Det faktum att det 

rör sig om två undersökningar nödvändiggör emellertid en inledande kommentar. Under-

sökningen om verbfinala strukturer har rent tidsmässigt företagits först, och i detta avsnitt 

redovisas excerperingsprinciperna främst med denna som utgångspunkt. I stort sett föreligger 

dock identiska excerperingsprinciper för de två undersökningarna; vad som sägs om arg-

ument, infinita verb etc. för verbfinala strukturer gäller även för undersökningen om ledföljds-

typer i satser med komplext predikat. Jag avslutar dock detta avsnitt med ett kort tydlig-

görande angående tillvägagångssättet vid den andra undersökningen. 

De empiriska undersökningarna är avsedda att mäta en viss typ av ledföljdsvariation i 

äldre svenska bisatser. Ett första steg mot lämpliga excerperingsprinciper blir således att 

tydliggöra vad som avses med begreppet bisats. Vid min operationalisering av detta har jag 

uppställt två grundläggande krav: en bisats ska innehålla en bisatsinledare, och den får inte 

innehålla ett subjekt efter det finita verbet. Det första kravet utesluter subjunktionslösa 

narrativa bisatser, typiskt sådana med ett sägesverb, som vanligen uppvisar syntaktiska egen-

skaper liknande en huvudsats (se 4:2 a). Också andraledet i en koordinationsstruktur på bisats-

nivå exkluderas mot bakgrund av detta (se 4:2 b). Det enda undantaget till denna regel utgörs 

av relativsatser med ett orealiserat som. Det andra kravet utesluter bisatser med inversion som 

också står nära huvudsatser syntaktiskt (se 4:2 c). 

(4:2) a. Män iag sade: Thet skal aldrig ske (Horn ca 1657:63) 

 b. Tå nu al denne handelen war förlupin och fredin war giordt (Brahe ca 1585:13) 

 c. sa at aldre haffde thz sports (DI ca 1450:13) 

Vidare är det nödvändigt att klargöra vad som avses med ett argument och ett infinit verb, och 

här följer jag i hög grad hur kategorierna avgränsas i Magnusson Petzell (2011:163 f.). 

Begreppet argument avser ett nominalfrasobjekt eller ett predikativ, där också particip till 

verben vara, varda och bliva ingår. Satsformade argument (inklusive infinitivfraser) 

inkluderas inte; som Delsing (1999:158) påpekar förekommer dessa endast efter sitt 

huvudverb. Ett infinit verb utgörs av ett komplement till ett finit hjälpverb där ett infinitiv-

märke inte återfinns eller är möjligt att supplera (jfr Magnusson Petzell a.st.). En stor andel av 

de excerperade beläggen består av satser med hjälpverben ha, skola, vilja och kunna.  

Jag har inte inkluderat satser där argumentet ingår som subjekt i en infinitivfras utan 

infinitivmärke, s.k. objektsinfinitiv (se 4:3 a). Sådana satsled inkluderas visserligen i Delsings 

(1999:158) studie om OV-ledföljd i äldre svenska, men då jag inte kunnat belägga ledföljden 

Arg-Vf i denna kontext har jag valt att utesluta typen. Jag har också exkluderat bisatser som 

innehåller mer än ett hjälpverb (se 4:3 b). Mig veterligen är det inte utrett vilka ledföljds-

möjligheter som råder i denna syntaktiska kontext (se dock avsnitt 5.3.1 och 6.1), men i min 

undersökningskorpus är det finita verbets placering genomgående medial. Av samma 

anledning ingår inte belägg där argumentet är korrelat i en entydigt restriktiv relativsats (se 

vidare Stroh-Wollin 2002:53–56) med utelämnat som (se 4:3 c). Däremot förekommer 
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ledföljden Arg-Vf i relativsatser som inte är entydigt restriktiva (se 4:3 d), och dessa har 

således inkluderats. 

(4:3) a. Hwan then tidh iak høre diæfwlin nempnas (SjTr ca 1430:86) 

 b. på det Tomt-mysingarne måtte få glammas i huset (Dalin 1732–1734:180) 

 c. om han wträttar alt dät han säijer weet iagh intet (Ekeblad 1639–1655:159) 

 d. att thett intet hennes man war som henne så mÿket well i famnen togh bättre (Ekeblad 

1639–1655:56) 

Jag har också uteslutit subjektslösa bisatser där argumentet eller det infinita verbet står ensamt 

före det finita verbet, då dessa kan vara s.k. kilkonstruktioner. Kilkonstruktioner utmärks av 

att bisatsen saknar ett internt subjekt, och att ett annat led därför har kunnat ”kilas in” på 

subjektets plats (se t.ex. Petterson 1988). Sådana satser kan representera två olika strukturer, 

och vilken det rör sig om i ett specifikt fall är rimligen svårt att avgöra. Detta gestaltas i (4:4 

a), där den första analysen antyder att satsen är en kilkonstruktion, medan den andra 

motsvarar Magnusson Petzells (2011) analys av Arg-Vf.
9
 I undersökningen har jag haft som 

krav att subjektslösa satser, förutom ett infinit verb eller ett argument, måste innehålla 

ytterligare ett led före finitet för att betraktas som verbfinal (se 4:4 b). Verbmediala strukturer 

ingår dock även om ett annat led än argumentet eller det infinita verbet står i potentiell 

kilposition, se (4:4 c). Jag har endast valt att utesluta exempel på Vf-Arg och Vf-Vi utan 

subjekt om inget övrigt led återfinns i bisatsen (se 4:4 d). Ett sådant exempel har rent 

teoretiskt aldrig möjlighet att inkluderas i kategorin Arg-Vf eller Vi-Vf.  

(4:4) a. nog wågar jag som stoor är (Columbus ca 1675:9) 

 [CP [C° som][IP [SpecIP stoori] [I° ärv] [VP ti tv ]]] (Kilkonstruktion) 

 eller: [CP [C° som] [IP [VP stoori är ti]]] (vanlig Arg-Vf) 

 b. Vithi heredznempd oc naagranna hwat ther om sant ær (KrLa 1442:SB 19) 

 c. Än han som ey hafdhe manna hiälp (JärT ca 1385:40) 

 d. en Körkje-heerde […] som hett MÄSTER PÄR (Columbus ca 1675:4) 

I avsnitt 3.2.2 konstaterades att fornsvensk af-ledföljd vid pronominellt subjekt har analys-

erats som att satsadverbialet flyttar till SpecIP, och följaktligen betraktas som en typ av kil-

konstruktioner. Av detta följer att ett enkelt argument eller infinit verb mellan ett pronom-

inellt subjekt och ett finit verb möjligen kan analyseras på samma sätt (se Håkansson 

2011:128). Jag har dock valt att inkludera sådana exempel i undersökningen, men som vi ska 

se i nästa avsnitt tar en av faktorgrupperna hänsyn till om detta kan tänkas inverka på 

resultatet. 

Med stöd i dessa principer har jag excerperat belägg på bisatser med medial och final 

verbplacering i delar av texterna, vilket har skett på följande sätt. Varje text har delats upp i 

tio ungefär lika stora delar, vilket vanligen baseras på hela utgåvornas sidantal.
10

 Därefter har 

                                                           
9
 Det bör noteras att det finns två olika analyser av kilkonstruktioner i litteraturen (se Magnusson Petzell 

2011:164 och där angivna referenser); en där killedet flyttar till SpecIP och en där det är enklitiskt tillfogat I°. 

Den senare hade varit att föredra om endast enkla pronomen, substantiv och adverbial hade varit möjliga killed, 

men då även komplexa led tycks förekomma i kilstrukturer – åtminstone i äldre svenska (se Håkansson 

2011:126) – räknar jag genomgående med att konstruktionen ska analyseras som flyttning till SpecIP.  
10

 Se vidare bilaga 1 för mindre undantag i detta.  
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tio belägg excerperats ur varje del; de fem första som innehåller ett finit huvudverb och ett 

argument och de fem första som innehåller ett finit hjälpverb och ett infinit huvudverb. Detta 

gör att resultatet i en text baseras på 50 belägg av bisatser med enkelt predikat och 50 belägg 

med komplext predikat. Lyckligtvis har antalet kunnat uppnås i samtliga av undersöknings-

korpusens texter, och således innehåller den första empiriska undersökningen 1600 + 1600 

belägg på relevanta bisatser i äldre svenska. 

De belägg på Vi-Vf och Vf-Vi som också innehåller ett argument har överförts till den 

andra empiriska undersökningen. Andelen belägg som är relevanta för bägge undersökningar 

skiljer sig givetvis mellan olika texter – från 12 (Månsson ca 1510) till 41 (ET 1540–1580) – 

även om siffran vanligen ligger omkring 25. För att andelen belägg ska vara jämnt utspridda i 

de olika texterna, och dessutom vara flera till antalet har jag utfört kompletterande excer-

peringar. I de texter där mindre än 30 belägg har kunnat överföras till den andra under-

sökningen, har jag återupptagit excerperingen. Jag har inlett med ett belägg från del 1, sedan 

ett från del 2 osv. Om 30 bisatser inte uppnåtts vid textens tionde del har jag återigen börjat 

från del 1. Det önskvärda antalet har uppnåtts i samtliga texter även denna gång, och totalt 

består den andra undersökningen av 978 belägg. 

Som nämnts i avsnittets inledning har grammatiska kategorier som argument, bisats, 

infinit verb, kilkonstruktion osv. operationaliserats på samma sätt i de två undersökningarna. 

Det enda som egentligen kan noteras är att det finns en typ av satser med argument, finit verb 

och infinit verb som ingår i undersökningen om verbfinala strukturer, men inte överförts till 

den andra. Det rör sig om subjektslösa satser som i (4:5), där ett argument föregår ett finit 

verb som i sin tur föregår ett infinit. Ledföljden ses som ett entydigt belägg på Vf-Vi. Däremot 

är argumentet potentiellt en kil i SpecIP, och belägget betraktas således inte som ett exempel 

på Arg-Vf-Vi. 

(4:5) en hedhen man som sik hafdhe gömpt i härenom (KM ca 1400:283) 

Tillsammans innehåller mina två huvudundersökningar 4178 belägg, vilket får betraktas som 

ett förhållandevis stort empiriskt material. Jag menar också att empirins omfattning innebär ett 

visst fog att uttala sig mer generellt om äldre språkstadier, även om detta måste ses i relation 

till de problematiska aspekter som alltid återfinns i samband med en undersökning av äldre 

skriftspråk (jfr avsnitt 4.1.1). Trots detta finns det delar i mitt resultat som möjligen hade varit 

i behov av en än fylligare empiri för mer säkra slutsatser. Framförallt är detta giltigt när det 

gäller att ta fasta på mer finstilta tendenser i den något mindre undersökningen om ledföljds-

typer i satser med argument och komplext predikat. Vid de fall ett sådant problem föreligger 

är min avsikt att kommentera detta i resultatpresentationen (se framförallt avsnitt 5.3). 

4.2.2 Identifikation och operationalisering av faktorgrupper 

I inledningen till avsnitt 4.2 fastställdes vad som avses med de två begreppen faktorgrupp och 

faktor i denna uppsats, och här presenterar jag de fyra faktorgrupper och deras faktorer som 

ligger till grund för VARBRUL-analysen i avsnitt 5.2. Samtliga har identifierats med hjälp av 

tidigare forskning. En av faktorgrupperna har redan introducerats; nämligen texttyp. I detta 

fall är det mycket enkelt att beskriva vilka faktorer de excerperade bisatserna tillhör; ett 
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beläggs kategorisering är avhängig om det återfinns i en text som betraktas som profan prosa, 

tänkebok, religiös prosa eller lagspråk. 

Den andra faktorgruppen i min variationsanalys benämns subjektstyp. I avsnitt 3.2.1 och 

4.2 konstaterades att bisatser med pronominellt subjekt uppvisar andra ledföljdsegenskaper än 

satser med icke-pronominellt subjekt i äldre svenska, åtminstone när det kommer till den 

diakrona utvecklingen av af-ledföljd. Av intresse är här om de verbfinala strukturerna också 

uppvisar detta mönster. Mot bakgrund av detta har beläggen kategoriserats i enlighet med om 

de har ett pronominellt eller icke-pronominellt subjekt. Jag har också valt att urskilja subjekts-

lösa satser som en separat kategori. Av mina excerperingsprinciper följer att belägg på Arg-Vf 

eller Vi-Vf inte bör kunna analyseras som kilkonstruktioner, men satsernas subjektsstatus får 

väl likväl sägas vara skild från de icke-pronominellas. Exempel på satser med olika värden 

inom faktorgruppen visas i (4:6 a–c).  

(4:6) a. eller hwath wi skulum thik antzswara (KM ca 1400:259) (Pronominell) 

 b. ware thz wärdhoghare at then hedhne hafdhe döt (KM ca 1400:275) (Icke-pronominell) 

 c. the tidhande som här hafwa warith (KM ca 1400:277) (Subjektslös) 

Indelningen av beläggen på detta sätt kan sägas innehålla en problematisk aspekt. Det faktum 

att en sats på Arg-Vf eller Vi-Vf innehåller ett pronominellt subjekt innebär nämligen inte per 

definition att en kilanalys går att förespråka. Om mer än ett led återfinns mellan det finita 

verbet och det pronominella subjektet antas analysen inte vara möjlig (se Falk 1993:178 ff.).
11

 

Ett bättre tillvägagångssätt kunde tyckas vara att inte jämställa sådana satser med potentiella 

pronminalkilar men då blir det emellertid högst oklart hur satser med ledföljden Vf-Arg och 

Vf-Vi bör fördelas efter en princip som tar hänsyn till detta. Mot bakgrund av att det är fullt 

möjligt att kontrollera hur många led som finns mellan ett pronominellt subjekt och ett finit 

verb i belägg på verbfinala strukturer, och på så sätt uttala sig om en kilanalys går att före-

språka eller inte, menar jag också att kategoriseringen knappast riskerar att äventyra under-

sökningens validitet. 

De två faktorgrupperna texttyp och subjektstyp går att applicera på båda typerna av 

verbfinala strukturer. Så är dock inte fallet för de två övriga faktorgrupperna. Faktorgruppen 

argumentstyp ingår endast i VARBRUL-analysen av Arg-Vf. Min avsikt är här att undersöka 

om Delsings (1999) iakttagelser om argumentstypens betydelse för den ej bisatsspecifika OV-

ledföljdens utveckling också inbegriper Arg-Vf. Denna faktorgrupp appliceras dessutom på 

min empiriska undersökning om ledföljdstyper i satser med argument och komplext predikat, 

även om detta sker utan någon typ av signifikansbedömning. 

Som nämndes i avsnitt 3.2.3 är argument av Delsings (1999) Typ 1 väldigt sällsynt vid 

OV-ledföljd efter äldre fornsvenska, medan argument av Typ 2 förekommer i ganska stor 

utsträckning. Typ 1 och Typ 2 är också två av faktorerna i faktorgruppen argumentstyp. Typ 1 

består i min uppsats av egennamn, substantiv med bestämd och obestämd artikel, substantiv 

med genitivattribut och vanliga nakna substantiv, precis som i Delsing (1999). Typ 2 består av 

fraser med demonstrativt pronomen, possesivt pronomen och indefinit pronomen, och nakna 

substantiv vid funktionsverb. Nakna substantiv vid funktionsverb syftar på verbfraser där 

                                                           
11

 Som framgår i avsnitt 5.2.2 menar jag att detta inte behöver vara helt sant. För enkelhetens skull förbiser jag 

detta för tillfället.  
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verbet och objektet betydelsemässigt motsvarar ett enkelt verb, t.ex. ge hjälp ’hjälpa’ och 

vinna seger ’segra’ (se vidare Delsing 1999:176 f.). Det ska sägas att Delsings (1999) kate-

gorier inte alltid är helt genomskinliga; t.ex. ingår komparerade adjektiv i gruppen indefinita 

pronomen. För vidare information om kategoriseringen av dessa typer av argument hänvisar 

jag dock till Delsing (1999:166 ff.), vars principer jag helt och hållet följt.
12

  

I Delsings (1999) Typ 2 ingår även personliga pronomen (inklusive reflexiver), men 

sådana belägg har jag valt att föra till en egen faktor pronominell. Delsing (1999:190) menar 

nämligen att personliga prononem har en ännu tydligare tendens till framförställning än 

övriga objekt av Typ 2. Detta är väl också att vänta om variationen mellan OV och VO delvis 

är informationsstrukturellt styrd, vilket Delsing (1999) och Magnusson Petzell (2011:158) 

menar. Pronominella argument är alltid lätta och utgörs ofta av äldre information, vilket borde 

gynna en tidig plats i satsen. Förutom Typ 1, Typ 2 och pronominell urskiljer jag också två 

ytterligare faktorer; particip och övrig. Att argument som utgörs av particip bör betraktas 

separat är väl närmast självklart, då dessa kan sägas vara ett mellanting mellan vanliga 

argument och infinita verb. Till gruppen övrig har jag fört fraser som kan sägas ha två huvud-

ord med möjlighet till framförställd position; t.ex. koordinerade nominalfraser och objekts-

predikativ.
13

 Således består faktorgruppen argumentstyp av faktorerna pronominell, Typ 1, 

Typ 2, particip och övrig, och exempel på dessa visas i (4:7 a–e) nedan.  

(4:7) a. Nu ær thz wordhit som hiortin mik saghdhe (SjTr ca 1430:211) (Pronominell) 

 b. När tw badhar falkan (Månsson ca 1510:170) (Typ 1) 

 c. när nokor mister sin maka (Månsson ca 1510:152) (Typ 2) 

 d. sedan han war kommen till Regementedt (Swart ca 1560:59) (Particip) 

 e. om i wore Borgare eller inwånare i Sparta (Columbus ca 1675:39) (Övrig) 

Den sista faktorgruppen är avsedd att fastställa rimligheten i den syntaktiska analys av Vi-Vf 

som förespråkas av Magnusson Petzell (2011). Faktorgruppen benämns P(ied)P(iping)-

potential, och appliceras följaktligen enbart på analysen av satser med finit hjälpverb och 

infinit huvudverb. Som konstaterades i avsnitt 3.3 menar Magnusson Petzell (2011:164–166) 

att ett infinit huvudverb före ett finit hjälpverb alltid kommer av att ett annat led har dragit 

med sig det infinita verbet till specificerarposition i VPf. Dels kan detta vara ett led inuti 

själva bisatsen, som ett argument eller ett adverbial; dels finns även bisatser där en initial fras-

bestämning kan framkalla en verbfinal struktur. 

En konsekvens av detta är att olika belägg kan sägas ha olika typer av potential till pied-

piping. I bisatser med en initial frasbestämning ska pied-piping per definition alltid vara 
                                                           
12

 Det enda undantaget är att jag haft en något vidare definition av funktionsverbskonstruktioner, och inkluderat 

samtliga exempel med en betydelse som motsvaras av ett helt verb (jfr Delsing 1999: 176 f.) 
13

 Observera dock att bitransitiva konstruktioner med två nominalfrasargument inte ingår i faktorgruppen övrig. 

Dessa har istället kategoriserats efter faktorerna Typ 1, Typ 2 och pronominell. Om enbart ett av argumenten står 

i framförställd position är det detta som avgör faktortillhörighet. Om båda står före sitt huvudverb och inte tillhör 

samma faktor har det kategoriserats som Typ 1 om ett sådant argument återfinns, och som Typ 2 om satsen har 

ett sådant argument och ett pronominellt. Om bägge argument står efter sitt huvudverb är hierarkin omvänd. Hur 

bitransitiva satser lämpligast bör kategoriseras i min faktorindelning är väl på intet sätt självklart (jfr Delsing 

1999:159–160). Dessa principer säkerställer dock att det inte finns någon som helst risk att bitransitiva 

konstruktioner påverkar faktorgruppens eventuella sigifikans i positiv bemärkelse; Typ 1 bör vara ovanligare i 

framförställd position än övriga och Typ 2 ovanligare än pronominella om Delsings generalisering även är giltig 

för bisatsspecifik OV-ledföljd.   
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möjlig. I satser som saknar initial frasbestämning, men innehåller ett adverbial eller arg-

ument, kan pied-piping inträffa, men bara under förutsättning att det övriga ledet flyttar. 

Således går det här att göra en distinktion mellan olika satser i fråga om PP-potential efter en 

binaritetsprincip. En sats har värdet [+sats] om den innehåller en initial frasbetämning, då det 

redan på förhand står klart att pied-piping kan förekomma, men värdet [–sats] om en sådan 

saknas. En sats kan också ha värdet [+led] om ett övrigt led med flyttningspotential återfinns 

inuti bisatsen, och värdet [–led] om ett sådant led saknas. Dessa värden kan kombineras på 

fyra olika sätt; [+sats+led], [+sats–led], [–sats+led] och [–sats–led]. Dessa värdekom-

binationer utgör faktorgruppen PP-potentials fyra faktorer.  

Denna uppdelning får betraktas som tämligen tydlig, men däremot är det antagligen 

mindre självklart vilka typer av belägg som faktiskt ska tilldelas de olika värdena. Variabeln 

[+/–led] bör dock inte bereda några större problem. Satser med värdet [+led] innehåller ett 

argument, såsom det definierats i avsnitt 4.2.1, eller någon typ av TSRO- eller objektsadverb-

ial. Däremot bör satsadverbial inte vara en typ av led som kan framkalla piep-piping, då dessa 

har sin basposition ovanför VP i den generativa satsmodellen (se avsnitt 2.2).  

Variabeln [+/–sats] är mer problematisk. Några tydliga kriterier för vad som ska räknas 

som en initial frasbestämning anges inte i Magnusson Petzell (2011). Jag antar att en initial 

frasbestämning vanligen bör motsvara bisatsinledare som inom traditionell grammatik sägs 

stå i satsbasposition – t.ex. där, dit, vad, vem – men inte subjunktioner. Inom generativ 

grammatik tänker man sig nämligen att subjunktioner ska analyseras som huvuden i C°, men 

att satsbaser utgörs av en hel fras i SpecCP (se Stroh-Wollin 2002:19–20). Däremot är jag 

osäker på om Magnusson Petzell (2011) menar att alla satsbasinledda bisatser kan framkalla 

pied-piping, eller om det finns någon typ av satsbaslösa bisatser där det faktiskt är möjligt.
14

 

Dessutom torde det vara oklart om samtliga bisatsinledare som idag analyseras som subjunk-

tioner också bör göras så i äldre svenska. Sammantaget tycks det inte helt lätt att fastställa 

tydliga kriterier i allt detta. 

För att kunna operationalisera variabeln [+/–sats] på ett enkelt och genomskinligt sätt har 

jag valt ut ett fåtal bisatstyper utan satsbas som representanter för värdet [–sats]. För det första 

återfinns här alla satser med den basala subjunktionen att. Här ingår prototypiskt narrativa 

bisatser, men även bisatser som inleds av t.ex. så att eller för att. Vidare ingår konditionala 

och rogativa bisatser med den basala subjunktionen om. Under framförallt fornsvensk tid före-

kommer även thz och än i betydelsen att och om, och sådana satser inkluderas i kategorin. 

Slutligen har jag här också inkluderat relativsatser där subjektet utgör korrelat. Ett korrelat i 

en relativsats kan visserligen tänkas flytta från VP till en position utanför bisatsens inre kärna, 

men Magnusson Petzell (2011:165) menar att subjekt inte kan framkalla pied-piping. En 

fördel med att välja ut dessa bisatstyper är också att de är förhållandevis frekventa. Belägg i 

de olika faktorerna visas i (4:8 a–d) nedan.  

(4:8) a. när han thet sagdt hadhe (GVB 1541:108)([+sats+led]) 

 b. då hoon skulle öffverstiga (Hiärne 1665:38–39) ([+sats–led]) 

 c. at j måsten söka edart bröd för andras dörar (HimÖrt 1756:345) ([–sats+led]) 

                                                           
14

 T.ex. kan vi antagligen tänka oss att ett relativiserat objekt har möjlighet att framkalla piep-piping, då det är 

tydligt att ledet också har en syntaktisk funktion inuti själva bisatsen. Däremot antas sådana led inte finnas i 

bisatsens SpecCP utan i huvudsatsen struktur (se Stroh-Wollin a.a.:209ff.). 
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 d.ok kom ther til at gudz likame sculde brytas (JärT ca 1385:30) ([–sats–led]) 

Slutligen ska det kort nämnas att min VARBRUL-analys också innehåller en faktorgrupp tids-

period, där de sex perioderna som identifierades i avsnitt 4.1.1 utgör faktorer. Denna har dock 

en speciell status; i min analys av hela materialet betraktas den som faktorgrupp som andra, 

men jag har även utfört separata VARBRUL-analyser inom de olika tidsperioderna för att 

undersöka hur övriga faktorgruppers inverkan förändras över tid. 

4.2.3 Statistiska verktyg 

Jag har redan tydliggjort att uppsatsens metod inbegriper en s.k. variable rules analysis, och 

presenterat de grundläggande tankarna bakom detta.
15

 I detta avsnitt redovisas också de mest 

fundamentala tekniska detaljerna i en sådan. VARBRUL uppstod som statistiskt redskap 

under 1970-talet, och kan betraktas som en konsekvens av behovet att på ett adekvat sätt ana-

lysera språklig variation inom den framväxande sociolingvistiken (se Tagliamonte 2006:129–

130). Det grundläggande syftet med analysen är här att fastställa vilka faktor-grupper som har 

en statistiskt signifikant inverkan på variationen mellan verbfinala och verbmediala strukturer. 

Tillvägagångssättet består av en s.k. step up/step down-analys. VARBRUL utgår först 

från den faktorgrupp som ensam har högst inverkan på variationen, och inkluderar sedan 

ytterligare grupper för att se om signifikansen stiger (step up). Därefter utgår VARBRUL från 

samtliga grupper, men exkluderar istället dem som inte tycks ha en signifikant inverkan (step 

down). På så sätt skapas en modell av de faktorgrupper som tillsammans styr variationen. För 

att mönster i variationsanalysen inte ska kunna föras tillbaka på rent tillfälliga orsaker kräver 

VARBRUL att en nollhypotes falsifieras med 95 procents sannolikhet. Detta betyder att 

risken för att mina resultat beror på slumpen beräknas vara mindre än 5 procent (p > 0,05). 

(Tagliamonte 2006:131–132, 140–144) 

VARBRUL tilldelar också varje faktor ett sannolikhetsvärde som befinner sig mellan 0 

och 1. Detta indikerar vilka faktorer inom en grupp som gynnar verbfinala respektive verb-

mediala strukturer (se Tagliamonte 2006:145). Min analys är upplagd så att ett värde nära 0 

gynnar verbfinala strukturer, medan ett värde nära 1 gynnar en medial position av finit verb. 

Utifrån faktorers sannolikhetsvärden beräknas också en faktorgrupps spännvidd. Spännvidden 

erhålls genom att det högsta sannolikhetsvärdet inom en faktorgrupp subtraheras med det 

lägsta. Eftersom en hög spännvidd avspeglar att olika faktorer inom en grupp gynnar olika 

värden på den beroende variabeln, gäller generellt att faktorgruppen med högst spännvidd har 

störst inverkan på variationen. Det normala är även att grupper med hög spännvidd ingår i den 

statistiska modell som bedöms som signifikant. (Tagliamonte 2006:251) 

En VARBRUL-analys kräver vidare att samtliga faktorer inom en faktorgrupp uppvisar 

någon typ av variation på den beroende variabelns värde. Om en faktor inte uppfyller detta 

uppstår en s.k. knockout (se Tagliamonte 2006:152 f.). Detta får till följd att den måste slås 

samman med en annan faktor för att kunna inkluderas i analysen. Det är också nödvändigt 

med någon typ av åtgärd om det finns risk för interaktion. Interaktion uppstår om faktorer 
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 Detta avsnitt är i stort sett en upprepning av en VARBRUL-introduktion jag gjort i ett annat sammanhang (se 

Sangfelt 2014:21–22). 
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inom olika faktorgrupper representeras av samma belägg. Detta får till följd att VARBRUL 

inte kan avgöra vilken faktorgrupp som är den relevanta för att förklara variationen. Åtgärder 

på grund av knockout och interaktion har varit nödvändiga vid flera tillfällen i min analys, 

och detta kommenteras i anslutning till den aktuella tabellen. 

Det bör slutligen poängteras att VARBRUL endast är att betrakta som ett verktyg och 

inte som en slutgiltig analys i sig, vilket framhålls av Tagliamonte (2006:131). Att en faktor-

grupp har signifikant inverkan på ledföljdsvariationen i äldre svenska kan aldrig betraktas 

som ett slutgiltigt resultat. Genomgående gäller att det bör ses i en kontext och ges någon typ 

av tolkning. Som framhölls i avsnitt 4.1 är det också så att en VARBRUL-analys av historiskt 

skriftspråk inte kan betraktas som en prototypisk använding av redskapet. Det är av förklar-

liga skäl helt omöjligt att uppfylla de kriterier som anges av Tagliamonte (2006:17–19) för att 

säkerställa materialets representativitet. Även om det inte finns något sätt att undvika denna 

problematiska aspekt är det av fundamental vikt att ha detta i åtanke. Det ska dock framhållas 

att en VARBRUL-analys av liknande material inte är en främmande företeelse inom nord-

istiken (se t.ex. Håkansson 2008, 2011). Om ett visst mått av försiktighet iakttas angående vad 

det går att sluta sig till med hjälp av materialet, ska analysen kunna ses som ett adekvat 

verktyg för att svara på framförallt den andra frågeställningen som presenterades i avsnitt 1.1. 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från uppsatsens empiriska undersökningar. Jag inleder i 

avsnitt 5.1 med att redovisa övergripande resultat från undersökningen om verbfinala struk-

turer. Därefter presenteras variationsanalysen av Arg-Vf respektive Vi-Vf i avsnitt 5.2. Avsnitt 

5.3 behandlar den empiriska undersökningen om olika ledföljdstyper i bisatser med argument, 

finit verb och infinit verb. I avsnitt 5.4 ger jag slutligen en kort sammanfattning av vad som 

framkommit tidigare i kapitlet. 

5.1 Verbfinala strukturer – övergripande resultat  

I detta avsnitt presenteras övergripande resultat från de två delundersökningarna om verb-

finala strukturer. Jag inleder dock i avsnitt 5.1.1 med en kort genomgång av verbfinala struk-

turer i Äldre Västgötalagen. I avsnitt 5.1.2 redovisas och kommenteras andelen Arg-Vf och Vi-

Vf i undersökningskorpusen efter texter och tidsperioder. I avsnitt 5.1.3 diskuterar jag kort 

bruket av verbfinala strukturer i tre texter med en för sin tidsperiod mycket hög andel Arg-Vf 

och Vi-Vf . 
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5.1.1 Situationen i Äldre Västgötalagen 

I tabell 3 nedan visas absoluta tal av verbfinala strukturer i Äldre Västgötalagen. Konstruk-

tionen är relativt sparsamt belagd i texten, och istället för att försöka visa på en procentuell 

frekvens har jag valt att excerpera samtliga belägg i texten där minst två satsled föregår det 

finita verbet. Till skillnad från huvudundersökningens excerperingsprinciper har jag här också 

inkluderat exempel där ett adverbial föregår det finita verbet, vilket benämns Adv-Vf. Jag har 

också noterat hur många av beläggen som kan utgöra kilkonstruktioner såsom de förstås i 

Platzack (1988) och Håkansson (2011), där endast ett pronominellt subjekt och ett enkelt 

satsled föregår det finita verbet. 

Tabell 3. Absoluta tal verbfinala strukturer i Äldre Västgötalagen.  

Konstruktion Potentiell kil Ej potentiell kil Totalt 

Arg-Vf 9 3 12 

Vi-Vf 0 0 0 

Adv-Vf 7 3 10 

Totalt 16 6 22 

Totalt har 22 belägg på verbfinala strukturer påträffats i texten, och dessa utgörs genom-

gående av exempel på satser med argument och/eller adverbial före det finita verbet.
16

 En 

ledföljd med ett infinit verb före ett finit återfinns överhuvudtaget inte. I (5:1 a–c) nedan 

återges tre olika belägg ur texten. Huvuddelen av beläggen – 16 stycken – utgör paralleller till 

det i (5:1 a), där enbart ett led återfinns mellan ett pronominellt subjekt och ett finit verb. I 

egenskap av potentiella kilkonstruktioner kan dessa inordnas i ett system där det finita verbet 

har flyttat till I°. Sex belägg avviker emellertid från mönstret; i (5:1 b) återfinns både ett 

argument och ett adverbial mellan ett pronominellt subjekt och ett finit verb, och i (5:1 c) är 

subjektet icke-pronominellt. 

(5:1) a. æn han siukær ligher (ÄVgL ca 1225:KB14) (Potentiell kil)  

 b. at han abyrd uppa han bar (ÄVgL ca 1225:TB7) (Ej potentiell kil) 

 c. svm ϸiuvær dær aer (ÄVgL ca 1225:TB3) (Ej potentiell kil) 

Vi bör således kunna konstatera att verbfinala strukturer är en tämligen sällsynt konstruktion i 

den äldsta av svenska lagtexter. Dessutom är de flesta av exemplen förenliga med möjligheten 

att flytta ett enkelt led till SpecIP. Däremot torde det stå klart att belägg som inte går att ana-

lysera på detta sätt går att påträffa redan vid denna tidpunkt, även om de till sin omfattning är 

mycket få. Möjligheten att förklara samtliga instanser av Arg-Vf, Adv-Vf och Vi-Vf som kil-

konstruktioner i äldre fornsvenska förefaller således inte särskilt stor.  

5.1.2 Arg-Vf och Vi-Vf i undersökningskorpusen 

I figur 3 (se nästa sida) visas procentandelen Arg-Vf och Vi-Vf för de 15 texter i undersök-

ningskorpusen som ingår i de tre fornsvenska perioderna. Texterna är uppställda i kronologisk 

ordning. Absoluta tal framgår implicit på så sätt att procentvärdet genomgående baseras på 50 
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 Om både ett adverbial och argument föregår det finita verbet är belägget klassificerat som Arg-Vf. 
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+ 50 belägg för varje enskild text (med reservation för att den exakta procentandelen inte är 

helt lätt att urskilja), men all primärdata återfinns även i tabellform i bilaga 2 tabell 15. 

 

Figur 3. Procentandelen Arg-Vf och Vi-Vf i undersökningskorpusens fornsvenska texter. 

Av figuren framgår att de verbfinala strukturerna är relativt sällsynta i många av de forn-

svenska texterna. Det tycks dock gå att urskönja vissa kronologiska tendenser. Under äldre 

fornsvensk tid har de flesta texter en likartad frekvens; vanligen omkring 5 procent för både 

Arg-Vf och Vi-Vf. I yngre fornsvenska förefaller andelen Arg-Vf att öka något, samtidigt som 

än färre belägg på Vi-Vf påträffas i merparten av texterna. Som tydligast är denna bild i SjKl 

(ca 1480); värdet för Arg-Vf uppgår till 42 procent, medan Vi-Vf helt saknas. Vi kan också 

notera att det enbart är en text (Penta ca 1330) där Arg-Vf inte påträffats, medan hela sex – 

Penta (ca 1330), JärT (ca 1385), SVM (ca 1400), SjTr (ca 1430), ST 1 (1474–1483), SjKl (ca 

1480) och Månsson (ca 1510) – saknar belägg på Vi-Vf i de av mig excerperade partierna. 

Det ska vidare noteras att två av texterna uppvisar en mycket avvikande andel verbfinala 

strukturer; de två lagtexterna MEL (ca 1350) och KrLa (1442). Till skillnad från kronologiskt 

närliggande texter är andelen verbfinala strukturer tämligen hög; 36 respektive 46 procent för 

Arg-Vf och 22 respektive 34 procent för Vi-Vf. Lagspråk var en av de texttyper som i avsnitt 

4.1 antogs kunna representera ett formellt stilvärde, och avvikelsen är givetvis intressant mot 

bakgrund av detta. I den mån bruket i dessa texter kan användas som ett generellt argument 

för strukturernas stilvärde talar det mesta för att både Arg-Vf och Vi-Vf skulle vara av formell 

karaktär, även om det ska sägas att Arg-Vf i högre utsträckning återfinns i övriga fornsvenska 

texter (jfr Magnusson Petzell 2011:170–175). 

I figur 4 (se nästa sida) visas procentandelen verbfinala strukturer för de 17 nysvenska 

texterna. På samma sätt som i föregående figur kan absolut antal återskapas, men se även 

bilaga 2 tabell 16 för primärdata i tabellform. 
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Figur 4. Procentandelen Arg-Vf och Vi-Vf i undersökningskorpusens nysvenska texter.  

Av figuren framgår att flera texter under nysvensk tid uppvisar en tämligen hög andel verb-

finala strukturer. GVB (1541), ST 2 (1553–1567), Ekeblad (1639–1655) och SRL (1734) ut-

märker sig tydligast. Generellt kan vi också konstatera att verbfinala strukturer i jämförelse 

med fornsvensk tid blir vanligare, även om det finns en påtaglig variation texter emellan. En 

relativt tydlig tendens är också att andelen Arg-Vf och Vi-Vf korrelerar med varandra; texter 

med låg andel Arg-Vf men hög andel Vi-Vf eller vice versa existerar i princip inte. Däremot 

finns det texter – Horn (ca 1657), Columbus (ca 1675), Dalin (1732–1734), Gyllenborg 

(1740) och Högström (1742) – där Vi-Vf inte påträffats, medan samtliga innehåller belägg på 

Arg-Vf. I detta avseende liknar nysvensk tid således fornsvensk. 

I undersökningskorpusens sista texter har verbfinala strukturer blivit mycket ovanligt, 

men med ett tydligt undantag. Det är återigen en lagtext (SRL 1734) som avviker. Faktum är 

att texten uppvisar den högsta andeln Vi-Vf och den näst högsta andelen Arg-Vf (tillsammans 

med GVB) i hela undersökningskorpusen, trots att kronologiskt närliggande texter har mycket 

låga procentandelar. Redan nu kan vi således konstatera att tre av fyra lagtexter avviker 

kraftigt från en mer generell diakron bild. Detta förtjänar att diskuteras mer ingående, och så 

görs också i nästa avsnitt. 

För en överblick av de verbfinala strukturernas diakrona utveckling visas i tabell 4 (se 

nästa sida) andelen Arg-Vf och Vi-Vf inom de olika tidsperioderna som urskiljdes i avsnitt 

4.1.1. För att bilden inte ska bli missvisande har jag här uteslutit MEL (ca 1350), KrLa (1442) 

och SRL (1734).  
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Tabell 4. Arg-Vf och Vi-Vf i de olika tidsperioderna (exklusive MEL, KrLa och SRL). 

Period Arg-Vf Arg-Vf % Vi-Vf  Vi-Vf % 

ÄForn 9/200 5 9/200 5 

YForn 1 19/200 10 2/200 1 

YForn 2 41/250 16 4/250 2 

ÄNysv 1 86/250 34 64/250 26 

ÄNysv 2 68/350 19 42/350 12 

YNysv 9/200 5 1/200 <1 

Totalt 232/1450 16 122/1450 8 

I sammstämighet med tidigare forskning (se t.ex. Falk 1993:159) kan vi konstatera att verb-

finala strukturer är ganska sällsynta under fornsvensk tid. Det tycks dock tydligt att det i 

någon mån sker en diakron utveckling mellan periodens äldre och yngre del. I äldre forn-

svenska förekommer båda typer av verbfinala strukturer i 5 procent av möjliga. I yngre forn-

svenska har Arg-Vf ökat i frekvens (10 respektive 16 procent) medan Vi-Vf nästan tycks vara 

på väg att försvinna. I de två yngre fornsvenska perioderna tillsammans har jag endast på-

träffat sex belägg på konstruktionen. 

Vid brytpunkten mellan fornsvensk och nysvensk tid ökar de verbfinala strukturerna 

ganska markant; Arg-Vf från 16 till 34 procent, Vi-Vf från 2 till 26. Att det vid denna tid sker 

en frekvensökning stämmer med tidigare forskning (se Nyström 1985:153 ff., Falk 1993:159), 

men det är uppenbart att bilden behöver nyanseras. Med tanke på att Arg-Vf i en helt annan 

utsträckning finns representerad också i yngre fornsvenska, förefaller frekvensökningen att i 

högre grad beröra bisatser med komplext predikat. Detta får sägas tala till förmån för 

Magnusson Petzells (2011) påstående att de två verbfinala strukturerna inte utgör en 

syntaktiskt eller stilistiskt enhetlig kategori.  

Den första äldre nysvenska perioden tycks utgöra de verbfinala strukturernas frekvens-

mässiga höjdpunkt. Från och med nu förefaller också de två konstruktionerna att följas åt 

kronologiskt, även om Arg-Vf förblir aningen vanligare ända fram till den sista perioden. I 

ÄNysv 2 har procentandelen sjunkit till 19 respektive 12 procent, och vid början av yngre ny-

svensk tid tycks de verbfinala strukturerna vara på väg att försvinna. Platzack (1983:50 f.) 

menar med gott empiriskt stöd att själva försvinnandet sker tämligen plötsligt vid brytpunkten 

mellan äldre och yngre nysvenska. Mitt resultat stödjer också denna tanke, även om det är 

intressant att notera att det i någon mån tycks finnas en diskrepans mellan de två verbfinala 

strukturerna; Arg-Vf har åtminstone en frekvens på 5 procent, medan Vi-Vf i princip inte på-

träffas. På så sätt finns vissa likheter mellan yngre fornsvenska och yngre nysvenska. 

Det övergripande resultatet i den första av mina undersökningar torde kunna samman-

fattas på följande sätt. Verbfinala strukturer återfinns genomgående från äldre fornsvenska till 

åtminstone början av yngre nysvenska, och är som vanligast under äldre nysvensk tid (jfr Falk 

1993:158 ff., Nyström 1985:153 ff.). De verbfinala underkategorierna Arg-Vf och Vi-Vf upp-

visar vanligen en relativt jämn distribution inom en text och en tidsperiod. Härvidlag avviker 

dock yngre fornsvenska, där verbfinala strukturer nästan enbart består av Arg-Vf. En ytter-

ligare skillnad mellan de två underkategorierna är att Arg-Vf påträffas i alla texter utom en i 

min undersökningskorpus, medan hela 12 texter saknar belägg på Vi-Vf i excerperade partier. 

Att de två underkategorierna vanligen åtföljer varandra rent kvantitativt kan sägas tala för att 

den mer traditionella bilden av verbfinala strukturer inom tidigare forskning är riktig (jfr 
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Platzack 1983, Nyström 1985, Falk 1993), medan de avvikelser som ändå kunnat konstateras 

är mer i linje med tankarna i Magnusson Petzell (2011).  

5.1.3 Anmärkning om avvikande lagspråkstexter 

Redan i samband med de övergripande resultaten kunde jag konstatera att tre av fyra lagtexter 

i min undersökningskorpus avviker avsevärt från tidsmässigt närliggande texter; endast ÖgL 

(ca 1290) har en procentandel som är jämförbar med övriga texttypers. Tidigare forskning (se 

Falk 1993:158,162, Nyström 1985:146–155, Delsing 1999:214) har betraktat verbfinala 

strukturer som en formell och förmodligen skriftspråksspecifik konstruktion. Mot bakgrund 

av att lagspråk antas vara en formell texttyp (jfr avsnitt 4.1.1) är det givetvis rimligt att här se 

en koppling till stil och formalitetsgrad. Också jag menar att det är högst sannolikt att det 

föreligger ett samband av denna art. 

Däremot måste det sägas vara osäkert om detta implicerar att det mindre frekventa bruket 

i övriga texter ska betraktas som uteslutande formellt och främmande för dåtida talspråk. I 

själva verket menar jag att det finns indikationer på att en sådan slutsats inte nödvändigtvis är 

giltig. En slående skillnad mellan åtminstone KrLa (ca 1442), SRL (1734) och övriga texter 

inom deras tidsperioder är relaterat till faktorgruppen argumentstyp. I en helt annan utsträck-

ning innehåller lagtexterna argument av Typ 1 i framförställd position (se vidare avsnitt 5.2.3 

och 5.3.2), varav några exempel visas i (5:2 a–d). Skillnaden skulle kunna vara en omständig-

het som talar för att det är två olika system som genererat satserna i lagspråk och övriga text-

typer. Däremot säger detta inte nödvändigtvis något om vilket system de verbfinala strukturer 

som i högre grad också förekommer i övriga texter tillhör. Formalitetsgrad behöver helt enkelt 

inte vara den enda variabeln som är relevant för att förstå frekvensavvikelserna.  

(5:2) a. oc at han ey wtføddan man j raad hans j swerike taki (KrLa 1442:KB 4) 

 b. tha haui sama ræt som han sielfuer iordena atte (KrLa 1442:EB 25) 

 c. äntå at han eller hon ej theraf död liuter (SRL 1734:MB 15) 

 d. ehwad thet Kyrkian tilhörer (SRL 1734:MB 46) 

Att skillnaden mellan lagspråk och övriga texter inte enbart är av frekvensmässig art är även 

viktigt att uppmärksamma inför variationsanalysen. Om belägg på Arg-Vf i faktorn Typ 1 

främst återfinns i faktorn lagspråk föreligger en uppenbar risk för interaktion mellan faktor-

grupperna argumentstyp och texttyp. Mer generellt går det kanske också att ifrågasätta om det 

är lämpligt med en VARBRUL-analys av ett material som innehåller två distinkta system, om 

det är så variationen ska beskrivas. Vanligen har jag dock valt att inkludera de avvikande text-

erna för att kunna fastställa texttypens betydelse i jämförelse med övriga faktorgruppers. Två 

undantag återfinns emellertid; varken KrLa (1442) eller SRL (1734) ingår i de VARBRUL-

analyser av Arg-Vf som är utförda på yngre fornsvenska respektive yngre nysvenska, då 

risken för interaktion har bedömts vara alltför stor. MEL (ca 1350) har dock genomgående in-

kluderats, då samma skillnad angående argumentstyp inte återfinns vid denna tidpunkt (se 

vidare avsnitt 5.2.3). 

Slutligen kan det också nämnas att det möjligen går att urskönja en diakron utveckling 

inom texttypen lagspråk. Den första lagspråkstexten ÖgL (ca 1290) avviker inte alls från 
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samtida religiösa och övriga profana texter; i den drygt 50 år yngre MEL är det dock uppen-

bart att texttypen intar en särställning. Som nämndes i avsnitt 4.1.2 bygger KrLa (1442) till 

stor del på just MEL (ca 1350), och i mångt och mycket verkar variationen mellan mediala 

och finala strukturer bevaras i den senare texten. Ett sådant exempel återges i (5:3 a–a’). Men 

det finns också flera exempel där strukturen ändras, och i dessa fall är det i regel den yngre 

KrLa (1442) som föredrar verbfinalitet. Två sådana exempel ges i (5:3 b–c). I den sista texten 

lagtexten (SRL 1734) är bruket av verbfinala strukturer som mest extremt, och således tycks 

det som att konstruktionen blir allt vanligare med tiden inom den specifika texttypen. 

(5:3) a. æt han fik ϸæt meϸ lut ok lagha skipte (MEL ca 1350:ÄB 11) 

 a’. ath han fik thet meth luth oc lagha skipte (KrLa 1442:ÄB 14) 

 b. ϸa fæstir lutrin ϸæt han hauer fangit (MEL ca 1350:ÄB 11) 

 b’. tha fester luthren thet han fangit hauer (KrLa 1442:ÄB 14) 

 c. Nu siϸan hon ær laghlika fest (MEL ca 1350:GB 2) 

 c’. Nu sidan hon laghlica fæst ær (KrLa 1442:GB 2) 

5.2 Variationsanalysen 

I tabell 5 nedan visas VARBRUL-analysen av Arg-Vf i hela undersökningskorpusen, och tids-

period betraktas här som en faktorgrupp. Som nämndes i avsnitt 4.3 är analysen gjord på så 

sätt att ett högt sannolikhetsvärde gynnar mediala strukturer, medan ett lågt gynnar verb-

finalitet. 

Tabell 5. VARBRUL-analys av faktorgruppernas inverkan på Arg-Vf i hela materialet. 

Faktorgrupp Faktor Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Period ÄForn 27/250 11 0.87 69 

 YForn 1 42/250 17 0.62  

 YForn 2 41/250 16 0.38  

 ÄNysv 1 86/250 34 0.18  

 ÄNysv 2 68/350 19 0.33  

 YNysv 37/250 15 0.65  

Texttyp Lagspråk 72/200 36 0.09 57 

 Religiös prosa 74/400 18 0.45  

 Tänkeböcker 85/700 23 0.57  

 Profan prosa 70/300 12 0.66  

Argumentstyp Pronominell 91/298 31 0.28 39 

 Typ 2 56/318 18 0.44  

 Typ 1 51/454 10 0.67  

 Particip 65/249 21 0.53  

 Övrig 38/165 23 0.47  

Subjektstyp Pronominell 147/849 17 0.52 23 

 Icke-pronominell 72/474 15 0.55  

 Subjektslös 82/277 30 0.32  

Samtliga faktorgrupper i analysen bedöms ha en signifikant inverkan på ledföljdsvariationen 

mellan Arg-Vf och Vf-Arg. Den högsta spännvidden innehas av faktorgruppen period. Föga 

förvånande är det de två äldre nysvenska perioderna som främst gynnar verbfinalitet. Den 
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första och den sista undersökningsperioden uppvisar de två högsta sannolikhetsvärdena – 0.87 

respektive 0.65 – och missgynnar således Arg-Vf. Det faktum att YNysv i något högre grad 

styr verbfinalitet får förmodligen ses mot bakgrund av att SRL (1734) har en högre andel Arg-

Vf än MEL (ca 1350), som konstaterades i avsnitt 5.1.3. Det mest intressanta häri är egentligen 

skillnaden i sannolikhetsvärde mellan de två yngre fornsvenska perioderna. I det övergripande 

resultatet visades att det i mitt material sker en till synes marginell ökning från YForn 1 till 

YForn 2 för Arg-Vf – från 10 till 16 procent om KrLa (1442) utesluts. Sannolikhetsvärdena är 

dock 0.62 för YForn 1 respektive 0.38 YForn 2, vilket antyder att ökningen inte kan ses som 

krusningar på vattnet. Med tanke på den potentiella kopplingen mellan verbfinala strukturer 

och framväxten av af-ledföljd i äldre svenska bisatser, är det relevant att notera att de första 

exemplen på satser med otvetydigt utebliven V-till-I-flyttning i Håkanssons (2011) material 

påträffas i början av den andra yngre fornsvenska perioden. 

Faktorgruppen med näst högst spännvidd (57) är texttyp. Som väntat gynnar lagspråk 

mycket tydligt verbfinalitet med ett sannolikhetsvärde på 0.09. Bland övriga texttyper är för-

hållandet jämnare; religiös prosa tycks i viss utsträckning gynna Arg-Vf med ett sannolikhets-

värde på 0.45, men skillnaden gentemot tänkeböcker och profan prosa är inte särskilt stor 

(0.57 respektive 0.66). I avsnitt 4.1.2 framhöll jag att lagspråk och religiös prosa vanligen be-

traktas som mer formella texttyper, medan övrig profan prosa och i viss mån tänkeböcker ses 

som mer talspråkspåverkade. Således korrelerar en låg frekvens med antagen talspråkspå-

verkan. Det är dock uppenbart att den tydligaste skiljelinjen finns mellan lagspråk och de tre 

övriga, och att frekvensen inom den religiösa prosan är mycket mer lik den i tänkeböcker och 

profan prosa.  

Också faktorgruppen argumentstyp har en förhållandevis hög spännvidd (39), även om 

dess inverkan inte motsvarar den för period och texttyp. Pronominella argument uppvisar det 

lägsta sannolikhetsvärdet (0.28) och styr således mot Arg-Vf. Även Typ 2 gynnar verbfinalitet 

i viss utsträckning (sannolikhetsvärde 0.44), medan Typ 1 klart missgynnar det (0.67). 

Particip och övrig befinner sig däremellan. Den övergripande bilden tyder således på att 

Delsings (1999) generaliseringar skulle kunna överföras till bisatsspecifik OV-ledföljd. En 

mer uttömmande analys av detta måste dock anstå till senare avsnitt, då argumentstypens be-

tydelse på ett mycket tydligt sätt förändras över tid i Delsings undersökning (1999). 

Faktorgruppen subjektstyp uppvisar den klart lägsta spännvidden (23), även om det ska 

noteras att inverkan bedöms vara signifikant. Det är dock inte pronominella subjekt som 

gynnar Arg-Vf, utan subjektslösa satser. Förhållandet mellan pronominella och icke-pronom-

inella subjekt tycks vara mycket jämlikt (sannolikhetsvärde 0.52 respektive 0.55). Bilden ger 

således inget stöd åt tanken att en större mängd exempel på Arg-Vf kan analyseras som kil-

liknande flyttning av argumentet till SpecIP (jfr Håkansson 2011:126–128). Också här är det 

emellertid relevant att beakta eventuella förändringar över tid, då subjektstypens relevans vid 

af-ledföljd inte nödvändigtvis är giltig under någon annan tid än den fornsvenska (se 

Håkansson a.st.) 

I tabell 6 (se nästa sida) visas motsvarande VARBRUL-analys för satser med ett finit 

hjälpverb och ett infinit huvudverb. 
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Tabell 6. VARBRUL-analys av faktorgruppernas inverkan på Vi-Vf i hela materialet. 

Faktorgrupp Faktor Vi-Vf Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Period ÄForn 21/250 8 0.89 79 

 YForn 1 19/250 8 0.79  

 YForn 2 4/250 2 0.70  

 ÄNysv 1 64/250 26 0.10  

 ÄNysv 2 42/350 12 0.20  

 YNysv 41/250 16 0.47  

PP-potential +Sats+Led 81/514 16 0.33 65 

 +Sats–Led 41/171 24 0.20  

  –Led+Sats 67/829 8 0.63  

  –Led–Sats 2/86 2 0.85  

Texttyp Lagspråk 72/200 36 0.03 63 

 Religiös prosa 23/400 6 0.62  

 Tänkeböcker 46/300 15 0.52  

 Profan prosa 50/700 7 0.66  

Subjektstyp Pronominell 100/948 11 0.54 40 

 Icke-pronominell 45/446 10 0.59  

 Subjektslös 46/206 22 0.19  

Även i VARBRUL-analysen av Vi-Vf uppbär samtliga faktorgrupper en signifikant spänn-

vidd. Det finns också en rad övriga paralleller i jämförelse med analysen av Arg-Vf. 

Subjektstyp uppvisar återigen den lägsta spännvidden, även om den här har blivit högre; 40 i 

jämförelse med 23 för Arg-Vf. Det är återigen faktorn subjektslös som gynnar verbfinala 

strukturer, medan skillnaden mellan satser med pronominella och icke-pronominella subjekt 

förefaller högst försumbar. Spännvidden för faktorgruppen texttyp får sägas vara mycket 

likartad i de två VARBRUL-analyserna – 57 respektive 63 – och ännu en gång är det lag-

språkstexter som utmärker sig med ett mycket lågt sannolikhetsvärde (0.03). I detta fall finns 

ingen tendens till att religiös prosa skulle gynna verbfinala strukturer; de tre övriga text-

typerna har alla ett sannolikhetsvärde mellan 0.52 och 0.66, och det är tänkeböcker som möj-

ligen gynnar Vi-Vf i jämförelse med de två övriga. Således tycks det för Vi-Vf än mer tydligt 

att skiljelinjen går mellan lagspråk och övriga texttyper. 

Faktorgruppen period uppbär återigen den högsta spännvidden av alla (79). De två 

analyserna liknar även varandra på så sätt att det är de två äldre nysvenska perioderna som 

styr variationen mot verbfinala strukturer (sannolikhetsvärde 0.10 respektive 0.20). En skill-

nad mellan analyserna är dock att Vi-Vf inte gynnas under någon av de två fornsvenska 

perioderna. VARBRUL-analyserna stödjer således observationen i avsnitt 5.1.2 att den yngre 

fornsvenskan – kanske framförallt senare del – är en period där Arg-Vf men inte Vi-Vf är en 

förhållandevis frekvent ledföljd. Det ska också nämnas att YNysv i någon mån tycks gynna 

bruket av Vi-Vf. Det är dock högst sannolikt att detta uteslutande beror på en frekvensökning 

inom texttypen lagspråk; om SRL (1734) utesluts har perioden den lägsta frekvensen Vi-Vf av 

alla, då endast 1 av 200 belägg är verbfinalt.  

Den för Vi-Vf specifika faktorgruppen PP-potential har en tämligen hög spännvidd (65), 

vilket är det högsta värdet efter faktorgruppen period. I enlighet med vad som påstås i 

Magnusson Petzell (2011) kan vi konstatera att Vi-Vf är mycket sällsynt i satser som saknar 

både en initial frasbestämning och ett led som kan framkalla pied-piping inuti bisatsen; faktor-

gruppen [–sats–led] innehåller endast två verbfinala belägg. Det är framförallt belägg med 
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värdet [+sats] som förekommer i verbfinala strukturer. Faktorn [–sats+led] har ett sannolik-

hetsvärde på 0.63 och gynnar således medial placering av finit verb, om än i mindre grad än 

[–sats–led]. Faktum är att det till och med är vanligare med Vi-Vf i satser med initial fras-

bestämning om det saknas ett argument eller adverbial inuti bisatsen. Vi kan redan nu 

konstatera att VARBRUL-analysen ger visst stöd åt Magnusson Petzells (2011) syntaktiska 

analys av Vi-Vf, men resultatets implikationer behandlas mer ingående i avsnitt 5.2.4. 

Vid VARBRUL-analysen av hela undersökningskorpusen har det gått att frilägga flera 

faktorer som tycks styra variationen mellan finala och mediala strukturer i äldre svenska. I en 

diakron studie är det dock av högsta intresse att undersöka om inverkan är konstant över tid, 

eller om det sker styrkeförskjutningar inom och mellan faktorgrupper. Genom att undersöka 

detta hoppas jag än tydligare kunna karaktärisera den diakrona utvecklingen i enlighet med 

uppsatsens frågeställningar. Resterande del av avsnitt 5.2 ägnas också åt att beskriva och 

diskutera de VARBRUL-analyser som utförts på de i avsnitt 4.1.2 urskiljda undersöknings-

perioderna.  

Ett par inledande kommentarer är emellertid nödvändiga. För det första har jag här valt 

att slå ihop de två fornsvenska perioderna. Mer än att Arg-Vf ökar något i frekvens tycks det 

här inte gå att urskilja några större skillnader, och det förefaller således motiverat att behandla 

de två perioderna tillsammans. Detta innebär också att analysen baseras på fler belägg och 

texter, vilket sannolikt minskar risken för ett ej representativt resultat. För det andra utgår av-

snitten inte från de olika tidsperidoderna, trots att VARBRUL-analyserna är utförda på detta 

sätt. Istället redovisar jag de olika analyserna tillsammans men för en faktorgrupp i taget. 

Anledningen till detta är rent dispositionsteknisk; en kronologisk disposition hade i hög grad 

riskerat att bli redundant vid de fall en faktorgrupps inverkan inte förändras nämnvärt över tid. 

VARBRUL-analyserna i sin helhet återfinns i bilaga 2 tabell 18–27.  

5.2.1 Texttyp 

I tabell 7 (se nästa sida) visas faktorgruppen texttyps inverkan på verbfinala strukturer i de 

olika tidsperioderna. Jag har här valt att redovisa resultatet för Arg-Vf och Vi-Vf i samma 

tabell. För att göra tabellen mer överskådlig redovisar jag inte sannolikhetsvärden och absolut 

antal verbfinala strukturer, men primärdata återfinns i bilaga 2 tabell 18–27. I analysen av 

Arg-Vf ingår inte de två lagtexterna KrLa (1442) och SRL (1734), vilket motiverades i avsnitt 

5.1.3. Detta är giltigt för alla efterföljande tabeller på Arg-Vf i uppsatsen. Beträffande Vi-Vf är 

faktorerna religiös prosa, tänkeböcker och profan prosa ihopslagna i faktorn övrig i yngre 

fornsvenska. Detta då knockout uppstår i den religiösa prosan som inte innehåller ett enda be-

lägg på Vi-Vf, trots att tre religiösa texter finns representerade. I tänkeböcker finns endast ett 

verbfinalt belägg, och det förefaller därför motiverat att här ställa lagspråk mot de tre övriga. 

Samma uppdelning är giltig för den yngre nysvenskan, och här visas resultatet utan någon typ 

av signifikansbedömning. Samtliga belägg på Vi-Vf utom ett återfinns i faktorn lagspråk, och 

risken för interaktion är här så betydande att jag valt att inte genomföra någon VARBRUL-

analys. 
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Tabell 7. VARBRUL-analys av faktorgruppen texttyps inverkan på verbfinala strukturer. 

Period Faktorgrupp Arg-Vf % Signifikant 

spännvidd 

Faktorgrupp Vi-Vf % Signifikant 

spännvidd 

ÄForn Lagspråk 21 57 Lagspråk 15 38 

 Religiös prosa 2  Religiös prosa 3  

 Profan prosa 8  Profan prosa 6  

YForn Religiös prosa 21 25 Lagspråk 34 56 

 Tänkeböcker 13  Övrig 1  

 Profan prosa 8  – –  

ÄNysv 1 Religiös prosa 56 51 Religiös prosa 26 26 

 Tänkeböcker 42  Tänkeböcker 32  

 Profan prosa 16  Profan prosa 19  

ÄNysv 2 Religiös prosa 16 Ej sign. Religiös prosa 12 Ej sign. 

 Tänkeböcker 15  Tänkeböcker 13  

 Profan prosa 23  Profan prosa 12  

YNysv Religiös prosa 10 33 Lagspråk 80 – 

 Profan prosa 3  Övrig 1<  

Beträffande Arg-Vf har texttyp en signifikant inverkan på variationen i samtliga tidsperioder 

utom ÄNysv 2. Som högst är spännvidden i ÄForn (57). Detta är den enda period då lagtexter 

ingår i analysen, och faktorn lagspråk gynnar också Arg-Vf med en procentandel på 21. Med 

tanke på vad som framkommit i avsnitt 5.1 är detta antagligen föga förvånande. I övriga 

perioder med signifikant spännvidd är tendensen att religiös prosa styr mot Arg-Vf och profan 

prosa mot Vf-Arg. Om tänkeböcker ingår befinner de sig procentuellt (och sannolikhets-

mässigt) mellan de två övriga faktorerna. Det går också att konstatera att spännvidden ökar 

betydligt från YForn till ÄNysv 1. Denna tendens är däremot helt försvunnen i ÄNysv 2. 

Under yngre nysvenska verkar det som att utvecklingen mot mediala strukturer har gått något 

fortare i den profana prosan än i den religiösa; spännvidden uppgår till 33 och den enda 

religiösa texten (HimÖrt 1756) har fler belägg på Arg-Vf än de tre profana prosatexterna till-

sammans. Hursomhelst är det tydligt att konstruktionen är på väg att försvinna i alla texttyper 

utom lagspråk. 

Också vid analysen av Vi-Vf har texttyp en signifikant spännvidd de tre första perioderna, 

och i likhet med analysen av Arg-Vf försvinner denna i ÄNysv 2. Under de fornsvenska 

perioderna tycks det ske en diversifiering i så mån att Vi-Vf ökar i lagtexter men närmast 

saknas i övriga; spännvidden höjs också från 38 till 56. I ÄNysv 1, då någon lagtext inte 

ingår, blir spännvidden avsevärt mindre (26), även om det tycks finnas en viss tendens till att 

tänkeböcker styr mot verbfinala strukturer. Vad vi egentligen kan konstatera är att lagspråks-

texter avviker mycket kraftigt, och att det aldrig framträder något tydligt mönster om vi 

jämför de övriga texttyperna med varandra.  

I avsnitt 4.1.1 angav jag att motivet bakom att urskilja texttyp som faktorgrupp hörde 

ihop med de verbfinala strukturernas påstådda formalitetsgrad, även om jag redan då framhöll 

att stilmåttet måste betraktas som mycket grovt. I resultatet kunde jag tidigt visa att den 

formella texttypen lagspråk uppvisade mycket kraftiga frekvensavvikelser både i fråga om 

Arg-Vf och om Vi-Vf, men jag framhöll också att det kunde vara vanskligt att av detta dra 

slutsatsen att verbfinala strukturer enbart varit en skriftspråksspeficik konstruktion. I själva 

verket tycktes det finnas tecken på att bruket i de två yngsta lagspråkstexterna KrLa (1442) 

och SRL (1734) inte helt och hållet var lämpligt att använda som argument i en analys av 
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bruket i övriga texttyper. Då jag vanligen inte kunnat konstatera någon tydlig skillnad mellan 

övriga texttyper går det således att fråga sig om det bruk av verbfinala strukturer som före-

kommer i samtliga texttyper under flera av tidsperioderna inte behöver vara lika relaterat till 

formalitetsgrad som tidigare forskning har påstått.  

Emellertid tror jag inte att så är fallet, åtminstone inte generellt. Snarare vill jag påstå att 

texttyp långtifrån alltid är en tillräcklig analyskategori, och att ett tydligare mönster fram-

träder om de enskilda texterna ses som en oberoende variabel. Ett tydligt argument för att 

frekvensen i högre grad hänger ihop med enskilda verk än med texttyp får vi om vi betraktar 

de tre tänkeböckerna från Stockholm som ingår i min undersökningskorpus. Här är det helt 

uppenbart att eventuella skillnader inte kan förklaras av texttyp, och en annan potentiell utom-

språklig faktor som geografisk hemvist kan rimligen inte spela någon som helst roll. Tänke-

boken från yngre fornsvenska (ST 1 1474–1483) avviker knappast från övriga texter under 

tidsperioden (14 procent Arg-Vf och 0 procent Vi-Vf), och den från senare delen av äldre ny-

svenska (ST 3 1633) har tämligen låga värden (6 respektive 8 procent). Tänkeboken ST 2 

(1553–1567) från tidig äldre nysvenska uppvisar dock det högsta värdet av Arg-Vf och Vi-Vf i 

hela undersökningskorpusen (60 respektive 52 procent) om lagtexter utesluts. I alltför stor 

utsträckning kan detta inte förklaras som en allmän diakron utveckling, då de tre tänke-

böckerna förhåller sig mycket olika till övriga samtida texter. Om det finns andra tecken på att 

verbfinala strukturer korrelerar med formalitetsgrad, ser jag det som mer sannolikt att skill-

naderna kan betraktas som ett utslag av själva verkets eller författarens stil. 

Liknande paralleller står att finna inom den andra äldre nysvenska perioden. Periodens 

två frekvensmässiga ytterpunkter representeras av två verk inom samma texttyp, den profana 

prosan. Ekeblad (1639–1655) har ett resultat på 50 procent Arg-Vf och 34 procent Vi-Vf, 

medan motsvarande siffror uppgår till 2 och 0 hos Horn (ca 1657). Att det just är dessa för-

fattare som företräder ytterpunkterna är i själva verket slående. Håkansson (2011:132–133) 

framhåller att Horn (ca 1657) och Ekeblad (1639–1655) kan ses som representanter för två 

olika normsystem i 1600-talets svenska; ett mer skriftspråkligt och ett mer talspråkligt (se 

även Widmark 2005 och avsnitt 6.2). Såsom framhållits i avsnitt 4.1.2 är det Horn (ca 1657) 

som är den mer talspråkliga. Således är det tämligen sannolikt att den stora variationen mellan 

olika texter under åtminstone äldre nysvensk tid kan relateras till stil, och möjligen bör be-

skrivas efter två olika system. Det mesta tyder här på att en hög formalitetsgrad inbegriper 

båda typer av verbfinala strukturer, precis som påståtts av merparten av tidigare forskning (se 

Platzack 1983:47, Nyström 1985:155, Falk 1993:158 ff.). 

Jag vill dock framhålla att det finns argument som talar för att det ligger någonting i 

Magnusson Petzells (2011) påstående att de två konstruktionerna inte bör jämställas. För det 

första är det tydligt att Arg-Vf och Vi-Vf inte genomgående korrelerar frekvensmässigt; jag har 

ovan visat att den yngre fornsvenskan är att kategorisera som en period där Arg-Vf före-

kommer i periodens samtliga texter, medan Vi-Vf är mycket sällsynt. Mot bakgrund av detta 

går det att ifrågasätta om de verbfinala strukturernas påstådda formalitetsgrad är lika giltig 

under hela den här studerade tidsperioden. Som konstaterats ovan är det också så att belägg på 

Arg-Vf har påträffats i samtliga texter utom en, medan Vi-Vf har ett procentuellt nollvärde i 

hela 12 texter. Detta skulle kunna tala för att variationen i satser med argument och finit 

huvudverb i högre grad förekommer inom ramen för ett system och att stilistiska konno-
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tationer främst är frekvensmässiga, medan variationen i satser med finit hjälpverb och infinit 

huvudverb inte ryms i ett mer informellt system. Här kan det också noteras att den andra 

texten i ÄNysv 2 som i avsnitt 4.1.2 antogs representera en informell stil – Columbus (ca 

1675) – har andelen 12 procent Arg-Vf men saknar belägg på Vi-Vf. Till formalitetsgradens 

implikationer för beskrivningen av variationens karaktär återkommer jag i avsnitt 6.2. 

5.2.2 Subjektstyp 

I tabell 8 nedan visas VARBRUL-analyserna av faktorgruppen subjektstyps inverkan på verb-

finala strukturer efter samma principer som vid analysen av texttyp. Knockout uppstår för Vi-

Vf i äldre fornsvenska, då inga belägg med icke-pronominellt subjekt uppvisar verbfinal led-

följd. Jag har här valt att slå ihop faktorerna icke-pronominell och subjektslös, då dessa för-

enas av att belägg på Vi-Vf enligt tidigare forskning inte ska kunna ges en kilanalys. Bakom 

procentandelen 6 döljer sig 59 belägg med icke-pronominellt subjekt och 42 subjektslösa, 

varav 6 av de senare uppvisar ledföljden Vi-Vf. Signifikansbedömning saknas för Vi-Vf i 

yngre nysvenska, vilket följer av vad som konstaterats i samband med tabell 7. 

Tabell 8. VARBRUL-analys av faktorgruppen subjektstyps inverkan på verbfinala strukturer. 

Period Faktorgrupp Arg-Vf % Signifikant 

spännvidd 

Faktorgrupp  Vi-Vf % Signifikant 

spännvidd 

ÄForn Pronominell 13 Ej sign. Pronominell 10 Ej sign. 

 Icke-pron. 3  I-pron. + S-lös    6   

 Subjektslös 13  – –  

YForn Pronominell 14 39 Pronominell 4 46 

 Icke-pron. 9  Icke-pron. 3  

 Subjektslös 21  Subjektslös 10  

ÄNysv 1 Pronominell 25 41 Pronominell 20 51 

 Icke-pron. 31  Icke-pron. 26  

 Subjektslös 60  Subjektslös 55  

ÄNysv 2 Pronominell 18 Ej sign. Pronominell 13 Ej sign. 

 Icke-pron. 19  Icke-pron. 8  

 Subjektslös 24  Subjektslös 19  

YNysv Pronominell 3 Ej sign. Pronominell 11 – 

 Icke-pron. 3  Icke-pron 20  

 Subjektslös 10  Subjektslös 30  

Av tabellen framgår att faktorgruppen subjektstyp uppför sig på ett liknande sätt om vi jämför 

Arg-Vf och Vi-Vf med varandra. Faktorgruppen har en signifikant inverkan på verbfinala 

strukturer under två av de här urskiljda perioderna; YForn och ÄNysv 1. I likhet med 

VARBRUL-analysen av samtliga tidsperioder är det subjektslösa satser som gynnar verb-

finalitet. Någon tydlig skillnad mellan faktorerna pronominell och icke-pronominell tycks inte 

gå att konstatera. Också i de två sista perioderna har subjektslösa satser ett procentuellt högre 

värde Arg-Vf respektive Vi-Vf, även om inverkan inte bedöms som signifikant vid de tre fall 

en VARBRUL-analys varit möjlig att genomföra.  

Den period som rent procentuellt avviker är äldre fornsvenska. I både subjektslösa satser 

och satser med pronominellt subjekt förekommer Arg-Vf i 13 procent av möjliga fall. 

Motsvarande tal är enbart 3 för faktorn icke-pronominell. Denna tendens är antagligen ännu 
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tydligare för Vi-Vf, där verbfinala belägg med icke-pronominellt subjekt helt saknas. Även om 

faktorgruppens inverkan inte bedöms som signifikant
17

 tycks det tydligt att verbfinala 

strukturer är mycket sällsynt i satser med icke-pronominellt subjekt under denna period. Här 

skulle man således kunna diskutera om det går att förklara belägg som killiknande konstruk-

tioner med verbet i I° och argument eller infinit verb i SpecIP (jfr Platzack 1988, Håkansson 

2011). Om så är fallet är det dock än så länge oklart varför faktorn subjektslös inte uppför sig 

som faktorn icke-pronominell, då verbfinala belägg i subjektslösa satser genomgående inne-

håller minst två satsled före det finita verbet. 

Någon given förklaring till varför verbfinala strukturer generellt är vanligare i subjekts-

lösa satser har jag inte. Det kan vara intressant att notera att verbfinala strukturer i högre grad 

uppträder i syntaktiska kontexter där kilkonstruktioner kan förekomma; möjligen skulle detta 

kunna användas för att förespråka en diakron analys där kilkonstruktioner med det finita 

verbet i I° har omtolkats så att V-till-I-flyttning uteblivit (jfr Pettersson 1988). Här ska det 

dock påminnas om att faktorgruppen subjektstyp är den som har minst inverkan på varia-

tionen i hela materialet (se tabell 5 och 6). Med visst undantag för ÄNysv 2 är fördelningen 

relativt konstant, och jag är tveksam till om min observation har något diakront förklarings-

värde. Möjligen kan det vara så enkelt att relativsatser – där subjektslöshet främst före-

kommer – har en tendens till en högre grad av bisatsspecifika ledföljder än adverbiella och 

narrativa bisatser (jfr Nyström 1985:154). 

Däremot tror jag att det finns stöd för att skillnaderna faktorer emellan i äldre forn-

svenska skulle kunna föras tillbaka på att det finns exempel på satser med killed i SpecIP, 

framförallt vad beträffar Vi-Vf. 11 av 15 belägg med pronominellt subjekt innehåller inget mer 

än ett infinit verb mellan subjektet och det finita verbet, varav ett visas (5:4 a). Detta bör vara 

väntat om vi har att göra med just kilkonstruktioner (jfr avsnitt 4.2.2). Dessutom menar jag att 

även merparten av de subjektslösa exemplen på ledföljden skulle kunna vara förenliga med en 

kilanalys, även om denna tolkning inte bör vara helt okontroversiell. Två av dessa exempel 

visas i (5:4 b–c), där det finita verbet föregås av ett argument och ett infinit verb. På samma 

sätt som Magnusson Petzell (2011) menar att Arg-Vi-Vf kan förstås som flyttning av hela VPi 

till SpecVPf borde man här kunna tänka sig att det är hela verbfrasen som har flyttat till 

SpecIP. Om detta är riktigt skulle satsen i (5:4 b) kunna analyseras som i (5:4 d).  

(5:4) a. ϸa han ofra wilde vm en höghtiϸes dagh (FornLeg ca 1290:3) 

 b.ok domare næmne fiura mæn af ϸinge sum honum fylghia skulu (MEL ca 1350:GB 4) 

 c. kan þæn sum hin uæria uill fa sar (ÖgL ca 1290:DB 2) 

 d. [CP som [IP [VPi honom fylghia]VPi [I° skuluv][VPf  tv tVPi] 

Det främsta argumentet för att dessa exempel skulle vara förenliga med en kilanalys är rent 

kvantitativt. Av sex subjektslösa belägg på Vi-Vf i äldre fornsvenska utgörs fem stycken av 

typen i (5:4) ovan, vilket rimligen tyder på någon typ av särställning. Av de fyra beläggen på 

Vi-Vf med mer än ett led mellan ett pronominellt subjekt och ett finit verb innehåller tre enbart 

ett objekt och ett infinit verb. Att själva tanken inte är helt orimlig kan möjligen ges visst stöd 

                                                           
17

 Att analysen av Vi-Vf i äldre fornsvenska inte bedöms som signifikant är knappast konstigt, då det här inte går 

att ta fasta på att satser med icke-pronominella subjekt avviker på ett tämligen tydligt sätt. Att analysen av Arg-

Vf inte bedöms som signifikant kan dock indikera att inverkan här inte är alltför omfattande. 
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utifrån förhållanden i modern svenska, där det faktiskt är möjligt att flytta hela VPi till en 

specificerarposition. I (5:5 a–b) visas två ledföljdsvarianter av en transitiv sats med finit hjälp-

verb och infinit huvudverb. Den andra ges med viss kontext för ett mer autentiskt intryck. I 

(5:5 b) föregår både det infinita verbet och objektet det finita verbet, trots V2-regeln i 

moderna svenska huvudsatser där det finita verbet måste stå i C°. Standardanalysen av kon-

struktionen borde vara att hela VPi har flyttat till SpecCP, vilket visas i (5:5 c).  

(5:5) a. Jag har träffat honom (K) 

 b. Har du träffat Carl Magnus? Träffat honom har jag, men jag har inte talat med honom (K) 

 c. [CP [Träffat honom]VPi har [IP jag tVPi ]]  

Min slutsats är således att flertalet exempel på verbfinala strukturer under äldre fornsvensk tid 

kan analyseras som flyttning av argument och infinit verb till SpecIP, i alla fall med en något 

vidare definition av kilkonstruktioner. Däremot finns det inte mycket som tyder på att detta är 

en relevant faktor i övriga tidsperioder. Givetvis är det inte omöjligt att sådana exempel 

återfinns i senare delar av äldre svenska, men rent kvantitativt finns inte mycket som talar för 

detta. Eventuella förekomster tycks i alla fall inte påverka resultatet i stort. Situationen liknar 

till viss del resultatet i Håkansson (2011) angående af-ledföljdens framväxt. En skillnad är att 

gränsen i min studie tycks gå mellan äldre och yngre fornsvenska, och inte i mitten av den 

yngre fornsvenska perioden (jfr Håkansson a.a.:128–130). Dessutom är det svårt att hävda att 

det helt saknas verbfinala strukturer med det finita verbet i V° under äldre fornsvensk tid, 

framförallt vad beträffar Arg-Vf. Dels har vi här flera subjektslösa konstruktioner som inte bör 

gå att analysera som i (5:4) ovan; dels något enstaka belägg med icke-pronominellt subjekt, 

varav ett visas (5:6 a) nedan. Inte heller ett exempel som i (5:6 b) nedan bör vara förenligt 

med V-till-I-flyttning, där både en negation och ett objekt föregår det finita verbet.
18

 

(5:6) a. æt ϸen eϸer laghlika gangin ær (MEL ca 1350:TB 14)  

 b.waro mæn ok kono forbanaϸ æn ϸe egh barn fingo (FornLeg ca 1290:3) 

5.2.3 Argumentstyp 

I tabell 9 (se nästa sida) visas VARBRUL-analysen av argumentstypens inverkan på varia-

tionen mellan Arg-Vf och Vf-Arg.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Det går antagligen att fråga sig om det finns ytterligare exempel på flyttning till SpecIP av två led som 

vanligen inte antas stå i samma specificerarposition, om mitt förslag om en något mer vid definition av 

kilkonstruktioner är riktigt. Det skulle till exempel gå att spekulera i om leden egh och barn i exempel (5:6 b) 

ovan kan sägas utgöra en fras, och att det snarare är objektet än satsen som är negerat. Om så är fallet får dock 

ses som en fråga för framtida forskning; jag har inte kunnat urskilja något tydligt mönster i de få belägg på Arg-

Vf som svårligen analyseras med det finita verbet i I° under äldre fornsvensk tid. 
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Tabell 9. VARBRUL-analys av faktorgruppen argumentstyps inverkan på Arg-Vf. 

Period Faktor Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

ÄForn Pronominell 7/43 16 (0.37) Ej signifikant 

 Typ 2 5/33 15 (0.39)  

 Typ 1 10/94 10 (0.49)  

 Particip 4/56 7 (0.59)  

 Övrig 1/24 4 (0.72)  

YForn Pronominell 38/92 41 0.10 68 

 Typ 2 9/90 10 0.45  

 Typ 1 7/163 4 0.70  

 Particip 2/67 3 0.78  

 Övrig 4/36 11 0.48  

ÄNysv 1 Pronominell 19/38 50 0.26 62 

 Typ 2 15/41 37 0.36  

 Typ 1 8/74 11 0.86  

 Particip 27/72 38 0.42  

 Övrig 17/25 68 0.24  

ÄNysv 2 Pronominell 17/69 25 (0.41) Ej signifikant 

 Typ 2 22/94 23 (0.43)  

 Typ 1 9/91 10 (0.68)  

 Particip 13/61 21 (0.46)  

 Övrig 7/35 20 (0.48)  

YNysv Pronominell 3/43 7 (0.36) Ej signifikant 

 Typ 2 2/52 4 (0.51)  

 Typ 1 1/54 2 (0.69)  

 Particip 1/24 4 (0.49)  

 Övrig 2/26 8 (0.33)  

Argumentstyp har en signifikant inverkan i två av undersökningsperioderna; YForn och 

ÄNysv 1. Spännvidden får under dessa perioder betraktas som mycket hög; 68 respektive 62. 

Det är slående att utvecklingen i mycket hög grad liknar den som visas av Delsing (1999) för 

den ej bisatsspecifika OV-ledföljden. I äldre fornsvenska tycks ingen nämnvärd skillnad 

finnas mellan faktorerna pronominell, Typ 2 och Typ 1. I yngre fornsvenska är det tydligt att 

Typ 1 är mycket ovanlig i framförställd position; endast 4 procent av möjliga belägg har led-

följden Arg-Vf. Framförallt är det här de pronominella argumenten som gynnar verbfinalitet. I 

ÄNysv 1 förefaller Typ 1 rent procentuellt ha ökat något, men en tydlig och signifikant 

skillnad kvarstår i förhållande till faktorerna pronominell och Typ 2. Här kan vi också 

konstatera att Typ 2 procentuellt sett har ökat ganska kraftigt; från 10 till 37 procent. 

I ÄNysv 2 är faktorgruppen inte längre signifikant. Procentuellt sett har pronominell och 

Typ 2 fortfarande ett övertag, men det verkar ganska tydligt att skillnaden i förhållande till 

Typ 1 har blivit mindre – 25 och 23 procent i jämförelse med 10. Detta kan möjligen ha sin 

förklaring i den hypotes som framläggs av Delsing (1999:216–217). Som nämndes i avsnitt 

3.2.3 föreslår Delsing (a.st) att diskrepansen mellan olika argumentstyper i stort sett för-

svinner under 1600-talet, och att detta kan bero på att OV-ledföljd helt saknas i 1600-talets 

talspråk. Delsings (a.st) observation baseras under 1600-talet på ett ganska litet material, men 

VARBRUL-analysen antyder onekligen att tanken har ett visst empiriskt stöd. Däremot ska 

det poängteras att det inte är så att Typ 1 rent procentuellt tycks bli vanligare under 1600-talet. 

Att signifikansen försvinner tycks snarare bero på att andelen Arg-Vf sjunker inom framförallt 
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faktorn pronominell. Att det finns viss anledning att vara mer skeptisk mot Delsings bild av 

utvecklingen under äldre nysvensk tid framhålls vidare i avsnitt 5.3.2.  

Det ska också kort nämnas att Arg-Vf med Typ 1 i någon utsträckning förekommer i 

samtliga av undersökningens tidsperioder. Så är också fallet hos Delsing (1999). Dock menar 

han att skillnaden mellan olika argumentstyper är så pass stor att det är rimligt att anta att 

enbart Typ 2 och pronominella argument har tillhört svenskans OV-system under 1400- och 

1500-talet. Jag ska här inte ta någon slutgiltig ställning till hur argumentstypens inverkan i de 

olika tidsperioderna bör tolkas, utan detta diskuteras vidare i samband med den andra under-

sökningen om olika ledföljdstyper i satser med argument och komplext predikat.  Några av de 

avvikande exemplen från de yngre fornsvenska och äldre nysvenska perioderna återges dock i 

(5:7 a–e). I (5:7 a) föregår ett substantiv i bestämd form det finita verbet, och i (5:7 b–d) åter-

finns vanliga nakna substantiv i framförställd position. I (5:7 e) visas slutligen ett substantiv 

med genitivattribut i en verbfinal struktur.  

(5:7) a. läs thz först oc offtast, i huilko thu helsona findher (SjKl ca 1480:51) 

 b. hustru Barbra […], som på thenne tiid fateburs hustrv ær på Órebro slott (ST 2 1553–

1567:225) 

 c. then tiid hon pige war (ST 2 1553–1567:150) 

 d. där han nu frijtt språk haar (Ekeblad 1639–1655:160) 

 e. där i han penningens högnödighet lustigt ok sinn-rijkt beskrifwer (Columbus ca 1675:20) 

Av VARBRUL-analysen framgår också att det sker stora frekvensförskjutningar inom de två 

faktorer som hittills inte diskuterats; particip och övriga. I yngre fornsvenska är particip den 

faktor som i minst grad gynnar en verbfinal struktur; endast 3 procent av beläggen uppvisar 

ledföljden Arg-Vf. I de två äldre nysvenska perioderna befinner sig participen i nivå med 

argument av Typ 2 – 38 respektive 21 procent. En markant ökning kan således konstateras 

mellan yngre fornsvenska och äldre nysvenska. Också faktorn övrig ökar mellan yngre 

fornsvenska och äldre nysvenska – från 11 till hela 68 procent. Faktorn övrig är till och med 

den med lägst sannolikhetsvärde (0.26) i ÄNysv 1, även om just detta resultat baseras på 

ganska få belägg. Vid en närmare anblick av beläggen inom kategorin övrig förefaller det 

ganska klart att de två utvecklingarna hänger ihop; belägg på Arg-Vf inom kategorin övrig i 

äldre nysvenska representeras nästan uteslutande av konstruktioner som innehåller både ett 

particip och ett argument, varav två exempel visas i (5:8 a–b). 

(5:8) a. Tess till ytermera wisso at thette köp sig så for lupit är (ET 1540–1580:123) 

 b. thet förthrett och oskäll [honom skeed war] (Brahe ca 1585:1) 

Att denna diakrona utveckling går att konstatera indikerar att det är högst ifrågasättbart att 

betrakta particip styrda av verben vara, varda och bliva som argument (jfr Magnusson Petzell 

2011:163). Som bekant är particip en kategori med tydliga verbala drag, och deras diakrona 

utveckling överensstämmer i mycket hög grad med den för Vi-Vf. Verbfinalitet är mycket 

ovanligt i yngre fornsvenska, men ökar tämligen plötsligt vid början av äldre nysvenska. Jag 

ska här inte gå närmare in på hur belägg i faktorn particip bör analyseras i förhållande till 

sådana som betraktats som infinita verb styrda av hava (se härom Larsson 2009), eller hur 

dessa konstruktioner förhåller sig till hjälpverb med vanligt infinitiv som komplement. I ett 
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diakront perspektiv är det dock helt uppenbart att participen uppför sig som övriga verb. I 

avsnitt 5.2 konstaterades att de verbfinala strukturernas frekvensökning vid början av äldre 

nysvenska i högre utsträckning tycks inbegripa Vi-Vf än Arg-Vf. Mot bakgrund av vad som nu 

framkommit blir denna tendens än mer påtaglig. Det är således tydligt att det främst är led 

med verbala drag som börjar uppföra sig annorlunda vid brytpunkten mellan fornsvenska och 

nysvenska. 

5.2.4 PP-potential 

I tabell 10 nedan visas VARBRUL-analysen för faktorgruppern PP-potential inom de olika 

tidsperioderna. Vid flertalet tillfällen uppstår knockout på grund av att faktorn [–sats–led] 

saknar belägg på Vi-Vf. Jag har då slagit ihop denna med faktorn [–sats+led], vilka till-

sammans betecknas [–sats]. I äldre fornsvenska saknar 13 av 144 belägg även ett led som kan 

framkalla flyttning, i yngre fornsvenska 36 av 311 och i den andra äldre nysvenska perioden 

21 av 193. Observera återigen att någon VARBRUL-analys inte är utförd under yngre ny-

svensk tid. 

Tabell 10. VARBRUL-analys av faktorgruppen PP-potentials inverkan på Vi-Vf. 

Period Faktor Vi-Vf Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

ÄForn +Sats+Led 3/77 4 0.63 48 

 +Sats–Led 9/29 31 0.15  

  –Sats 9/144 6 0.51  

YForn +Sats+Led 8/120 7 0.18 64 

 +Sats–Led 9/69 13 0.10  

  –Sats 6/311 2 0.74  

ÄNysv 1 +Sats+Led 30/87 34 0.27 70 

 +Sats–Led 15/29 51 0.12  

  –Sats+Led 18/124 15 0.74  

  –Sats–Led 1/10 10 0.82  

ÄNysv 2 +Sats+Led 25/135 19 0.36 24 

 +Sats–Led 2/22 9 0.56  

  –Sats 15/193 8 0.60  

YNysv +Sats+Led 15/95 16 – – 

 +Sats–Led 6/16 27 –  

  –Sats+Led 19/127 15 –  

  –Sats–Led 1/6 17 –  

I samtliga perioder då VARBRUL-analysen har gått att genomföra uppbär faktorgruppen en 

signifikant spännvidd. Bilden som här framgår liknar överlag resultatet vid VARBRUL-

analysen av hela materialet. Faktorn [+sats–led] är den som tydligast gynnar en verbfinal 

struktur, och i andra hand faktorn [+sats+led]. Faktorer med värdet [–sats] missgynnar Vi-Vf, 

och om en sådan sats inte heller innehåller ett led som kan framkalla pied-piping är kon-

struktionen generellt svår att påträffa. Smärre undantag till den inbördes ordningen mellan 

faktorerna återfinns i ÄForn och ÄNysv 2, men slutsatsen måste likväl vara att det är värdet 

[+sats] som är mest betydelsefullt och att detta tycks vara relativt konstant över tid.  

Möjligen går det att urskilja en kronologisk tendens i så mån att faktorgruppen tycks för-

lora i betydelse i ÄNysv 2; spännvidden har här sjunkit från 70 till 24. Även i den efter-
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följande perioden YNysv tycks den procentuella skillnaden mellan faktorer vara ganska 

marginell. Här representeras som bekant nästan samtliga belägg på Vi-Vf av lagtexten SRL 

(1734), och resultatet får givetvis tas med försiktighet. Att faktorgrupper tycks förlora i 

betydelse i ÄNysv 2 är uppenbarligen en generell tendens i mina VARBRUL-analyser. PP-

potential är i själva verket den enda faktorgrupp som har signifikant inverkan på variationen 

under tidsperioden, också om vi tar analysen av Arg-Vf i beaktande (se ovan och tabell 21 och 

26 i bilaga 2).  

I mångt och mycket får VARBRUL-analysen sägas ge stöd åt Magnusson Petzells (2011) 

tanke att flyttning av ett infinit verb nästan alltid verkar vara beroende av att ett annat led 

flyttar. Det ska här även påminnas om att en mängd belägg i faktorn [–sats+led] endast 

innehåller led efter det finita verbet, då jag i min operationalisering av faktorerna valt att 

arbeta med potentiell istället för faktisk flyttning (se avsnitt 4.2.2). Intressant nog har jag i 

min huvudundersökning inte påträffat ett enda säkert belägg på Vi-Vf i faktorn [–sats+led] 

som saknar ett flyttat adverbial eller argument före det infinita verbet. Således tycks det 

rimligt att anta att faktorgruppens relativa inverkan mot ej verbfinala strukturer till stor del 

kan bero på att en potentiell flyttning inte alltid ägt rum.  

Variationen tycks i stort anta det mönster som visas i (5:9 a–f) nedan. Om Vi-Vf före-

kommer är det i regel i någon av kontexterna i (5:9 a–d). Här finns satser med enbart en initial 

frasbestämning (se 5:9 a), och satser med initial frasbestämning och ett ytterligare led med 

flyttningsmöjlighet inuti satsen. Det ytterligare ledet kan men behöver inte ha flyttat (se 5:9 

b–c). Också satser utan initial frasbestämning men med ett led inuti satsen före verbkomplexet 

(se 5:9 d) uppvisar en mängd exempel på Vi-Vf. I satser utan initial frasbestämning som har 

övriga led efter det infinita verbet eller saknar ett sådant led överhuvudtaget – såsom i (5:9 e–

f) – tycks andelen Vi-Vf vara försvinnande liten. 

(5:9) a. oc sannadhe tha hwath hans husfru sakt hafdhe (KM ca 1400:254) 

 b. där han en natt legat hade (Ekeblad 1639–1655:158) 

 c. all vndsettning then fiendener förmodat hade aff siöen (Swart ca 1560:58) 

 d. att han thet aldriig giortt haffuer (ST 2 1553–1567:11) 

 e. Bewijses at David Feif hafwer köptt sillen uti Öresund (ST 3 1633:180) 

 f. Om hon skall hållas eller eij (ST 3 1633:180) 

Även om allt detta stämmer mycket väl med den bild av konstruktionen som framträder i 

Magnusson Petzell (2011:164–166) vill jag slutligen notera två saker. För det första är det 

viktigt att poängtera att Vi-Vf inte bör jämställas med Arg-Vi-Vf, vilket jag menar att Magnus-

son Petzell (a.st.) delvis ger intryck av. Om pied-pipinganalysen stämmer är Arg-Vi-Vf snarare 

att betrakta som en underkategori av Vi-Vf, som en av flera möjliga strukturer där flyttning av 

infinit verb kan förekomma. Att så är fallet antyds mycket starkt av att det är faktorn [+sats–

led] som främst gynnar Vi-Vf, och inte satser som innehåller ett internt argument. 

Det måste också noteras att det går att påträffa problematiska belägg. Magnusson Petzell 

(2011:165) redovisar två där det svårt att tänka sig att ett annat led har framkallat flyttning av 

infinit verb. Två ytterligare återfinns också bland mina belägg, vilka återges i (5:10 a–b) 

nedan. I (5:10 a), som utgörs av en relativsats med subjektet som korrelat, bör varken intet 

eller negationen icke ingå i den infinita verbfras som har flyttat (se avsnitt 4.2.2). I (5:10 b) 
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skulle man möjligen kunna diskutera om frasen emellan föräldrar och barn har ingått i den 

infinita VP:n, men rent semantiskt talar det mesta för att adverbialet ingår som attribut i 

subjektet och att det således inte har orsakat flyttningen. Det går även att påträffa exempel där 

det infinita verbet ensamt har flyttat ur en infinit verbfras medan övriga led kvarstår, även om 

sådana saknas bland beläggen i min huvudundersökning. I (5:10 c) visas ett sådant belägg från 

KrLa (1442) som inte ingår i de av mig excerperade partierna. I (5:10 d) återges ett liknande 

belägg från Delsing (1999).  

(5:10) a. Ty intet är fördoldt som icke vppenbaras skal (GVB 1541:116) 

 b. at wördnaden emellan föräldrar och barn ej spillas må (SRL 1734:GB 2) 

 c. Nu for thy ath konungen sworit hauir alla rætwiso oc sannind styrkia (KrLa 1442:TB 9) 

 d. at han egh glöma skulle sins fadhers bodh oc wilia (Från Delsing 1999:157) 

Magnusson Petzell (2011:165) föreslår, om än med viss försiktighet, att belägg av typerna i 

(5:10 a–d) ska betraktas utifrån att det finns en övergripande tendens att placera det infinita 

verbet före det finita, men att det egentligen inte är idiomatiskt i just dessa fall. Med tanke på 

att de tycks vara mycket sällsynta är väl tanken inte helt orimlig, men det går givetvis att 

diskutera i vilken mån en sådan förklaring är tillfredställande. Något slutgiltigt utlåtande om 

huruvida Vi-Vf utan ett övrigt flyttat led ska betraktas som ogrammatiskt eller enbart som 

ovanligt vill jag därmed inte ge. Utifrån uppsatsen diakrona perspektiv bör frågan dock vara 

av begränsad betydelse, då det inte går att påvisa någon tendens till att påstådda regelbrott 

skulle vara vanligare i vissa perioder än i andra. Det får likväl ses som intressant att det gått 

att påvisa ett så tydligt inomspråkligt mönster för en konstruktion som i tidigare forskning 

stundtals betraktats som ett närmast artificiellt skriftspråksdrag (jfr Magnusson Petzell 

2011:145–147), även om detta inte nödvändigtvis säger något om dess stilistiska värde. 

5.3 Ledföljdstyper i satser med argument och komplext predikat 

I detta avsnitt redovisar och diskuterar jag den andra av uppsatsens empiriska undersökningar, 

där utvecklingen av fyra ledföljdstyper i bisatser med finit verb, infinit verb och argument står 

i fokus. Som fastställdes i avsnitt 3.3 benämns dessa Vf-Vi-Arg, Vf-Arg-Vi, Arg-Vf-Vi och Arg-

Vi-Vf efter ledens inbördes placeringar. Jag inleder i avsnitt 5.3.1 med att redovisa resultatet 

för undersökningens tidsperioder. I avsnitt 5.3.2 jämför jag andelen OV och VO utifrån de 

olika argumentstyper som identifierades i avsnitt 4.2.2. 

5.3.1 Den diakrona utvecklingen 

I tabell 11 (se nästa sida) visas procentandelen Vf-Vi-Arg, Vf-Arg-Vi, Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf 

efter undersökningens tidsperioder. Notera att en ledföljdstyps procentandel erhålls i jäm-

förelse med de tre andra tillsammans, och att den beroende variabeln i detta fall inte är binär. 

Absoluta tal för ledföljdstyperna framgår också längst till höger i tabellen, där den första 

siffran avser absoluta tal Vf-Vi-Arg, den andra absoluta tal Vf-Arg-Vi osv. Precis som i under-

sökningen om verbfinala strukturer avviker de tre lagtexterna MEL (ca 1350), KrLa (1442), 
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SRL (1734) kraftigt ifrån övriga, då Vf-Vi-Arg här är mycket sällsynt. Texterna ingår därför 

inte i sina respektive undersökningsperioder, utan redovisas som en egen kategori lagtexter i 

tabellens näst sista rad. 

Tabell 11. Procentandelen av de fyra ledföljdstyperna i undersökningens tidsperioder. 

Period Vf-Vi-Arg Vf-Arg-Vi Arg-Vf-Vi Arg-Vi-Vf Antal belägg 

ÄForn 48 50 <1 2 57-60-1-2 

YForn 1 49 49 2 0 59-59-2-0 

YForn 2 73 24 2 1 114-37-3-2 

ÄNysv 1 73 6 4 17 118-10-6-27 

ÄNysv 2 72 9 4 15 152-19-9-31 

Ynysv  94 3 2 <1 113-4-2-1 

Lagtexter 8 49 2 41 7-44-2-37 

Totalt 63 24 2 10 620-233-24-101 

Förhållandet mellan Vf-Vi-Arg och ledföljdstyperna med ett argument före sitt huvudverb 

tycks genomgå en frekvensförändring vid två tidpunkter i mitt material. I de två första period-

erna är förhållandet mellan VO- och OV-ledföljd mycket jämnt; andelen Vf-Vi-Arg uppgår till 

48 respektive 49 procent. I YForn 2 har Vf-Vi-Arg stigit till 73 procent, och procentandelen 

förblir i princip densamma under de två äldre nysvenska perioderna; 73 respektive 72 procent. 

I YNysv ökar Vf-Vi-Arg ytterligare till 94 procent, och samtliga av de tre ledföljdstyperna 

med argument före sitt huvudverb är nu mycket sparsamt företrädda. 

Vid en tidpunkt sker också en mycket tydlig frekvensförändring mellan de tre OV-

typerna, som emellertid inte sammanfaller med någon frekvensförändring till förmån för Vf-

Vi-Arg. Under hela den fornsvenska perioden förblir Vf-Arg-Vi den dominerande OV-typen, 

men vid brytpunkten mellan fornsvenska och nysvenska förskjuts förhållandet till förmån för 

de två bisatsspecifika ledföljderna. Vf-Arg-Vi sjunker här från 24 till 6 procent, medan de 

bisatsspecifika tillsammans ökar från 3 till 20. Främst inbegriper detta Arg-Vi-Vf, medan Arg-

Vf-Vi förblir tämligen ovanlig även under resterande tidsperioder. Möjligen sker en utjämning 

mellan de tre OV-typerna i yngre nysvenska – här är Vf-Arg-Vi återigen den vanligaste med 

totalt fyra belägg i jämförelse med två och ett – men antagligen är samtliga ledföljdstyper 

utom Vf-Vi-Arg så pass sällsynta att detta är svårt att säga något om. 

Jag ska här inte presentera någon utförlig analys av bruket i de enskilda texterna; vid be-

hov kommenteras några fall nedan, i följande avsnitt och i följande kapitel. Texternas resultat 

återfinns i bilaga 2 tabell 18–19. Några övergripande mönster kan likväl konstateras. Under 

fornsvensk tid är det genomgående Vf-Arg-Vi som är den dominerande OV-ledföljden; alla 

texter utom ST 1 (1474–1483) har minst sex belägg på ledföljden, och vanligen ligger siffran 

över tio. Bilden i äldre nysvenska är mer heterogen texter emellan, och en hög andel OV-led-

följd korrelerar med en hög andel verbfinala strukturer. 

 Av speciellt intresse är här bruket hos Horn (ca 1657) och Columbus (ca 1675); med stöd 

i dessa texter argumenterar nämligen Magnusson Petzell (2011) för att ledföljden Arg-Vf-Vi är 

att betrakta som en informell variant av OV-ledföljd. Analysen utgår primärt från förhållandet 

mellan olika typer av OV-ledföljd, medan relationen mellan OV- och VO-ledföljd behandlas 

mer kortfattat. I mitt resultat är det mycket tydligt att VO-ledföljd är helt och hållet domi-

nerande i dessa texter; Vf-Vi-Arg representerar 57 av 60 belägg. Således är det högst tveksamt 

om det är rimligt att karaktärisera Arg-Vf-Vi som typiskt talspråklig; om bruket av VO-led-
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följd också beaktas är den inte vanligare i Horn (ca 1657) och Columbus (ca 1675) än i övriga 

samtida texter (jfr Magnusson Petzell a.a.:169–170).
19

 Däremot motsäger mitt resultat inte att 

det är denna typ av OV-ledföljd som i något större utsträckning förekommer i mer informella 

texter; av de tre OV-belägg som påträffas i Horn (ca 1657) och Columbus (ca 1675) består två 

av Arg-Vf-Vi och ett av Vf-Arg-Vi. 

I jämförelse med tidigare forskning förefaller andelen Vf-Arg-Vi att vara något lägre i min 

undersökning under de äldre nysvenska perioderna. I Magnusson Petzells (2011:169–170) 

material av författare födda mellan 1495 och 1574 – vilket liknar ÄNysv 1 ovan – är procent-

andelen 17, att jämföra med mina 6.
20

 I Platzacks (1983:50) undersökning uppgår medel-

värdet av ej bisatsspecifik OV till 21 procent i de sex texter som skrivits mellan 1628 och 

1685. Detta motsvarar i stort ÄNysv 2 där procentandelen uppgår till 9. Det ska dock sägas att 

de tre texter som representerar Delsings (1999:232) resultat under 1500-talet liknar det för 

ÄNysv 1; hos Delsing (a.st.) uppgår medelvärdet till 9 procent.  

Den främsta skillnaden mellan tidigare undersökningar och min är att jag uteslutande 

fokuserar på utvecklingen i bisatser. Om skillnaden är substantiell, och inte beror på någon 

annan faktor såsom olika texter eller skilda excerperingsprinciper, skulle resultatet indikera att 

Vf-Arg-Vi i högre grad finns kvar i huvudsatser när den bisatsspecifika OV-ledföljden blir 

vanligare. För att i någon mån pröva denna hypotes jämför jag i tabell 12 nedan mitt resultat i 

fyra profana prosatexter där resultat för Vf-Arg-Vi utan hänsyn till satsnivå återfinns i Delsing 

(1999:232) och Platzack (1983:50). I kolumnen längst till höger har jag också inkluderat den 

sammanlagda procentandelen för den bisatsspecifika OV-ledföljden i min undersökning, för 

att jämföra den totala andelen OV i bisats- och huvudsats.
21

 

Tabell 12. Procentandelen Vf-Arg-Vi relaterat till satsnivå och bisatsspecifik OV-ledföljd.  

Text Vf-Arg-Vi 

 Bisats 

Vf-Arg-Vi  

Huvud- och bisats 

Bisatsspecifik OV 

Swart 13 14 3 

Brahe 0 6 37 

Ekeblad 7 29 40 

Hiärne 3 18 27 

Medel 6 16 26 

Anm. Kolumnen i mitten baseras på resultat i Platzack (1983:50) och Delsing (1999:232) 

Andelen Vf-Arg-Vi förefaller mycket riktigt att vara lägre i bisatser än i de två satsnivåerna 

tillsammans. Medelvärdet för de fyra texterna i mitt resultat är 6 procent, men uppgår till 16 i 

Platzack (1983) och Delsing (1999). Det tycks framförallt vara de två senare texterna Ekeblad 

(1639–1655) och Hiärne (1665) som avviker. I Swart (ca 1560) återfinns knappast någon 

skillnad; 13 respektive 14 procent. I Brahe (ca 1585) saknas Vf-Arg-Vi visserligen helt bland 

mina belägg, men ledföljden är sällsynt också i Delsings (1999) undersökning. Däremot tycks 

                                                           
19

 Om samtliga ledföljder med argument och komplext predikat inkluderas är procentandelen Arg-Vf-Vi 3 hos 

Horn (ca 1657) och Columbus (ca 1675), medan motsvarande siffra uppgår till 5 för periodens övriga texter. 
20

 Denna siffra återfinns inte explicit i Magnusson Petzell (a.st.), men går att återskapa genom jämförelser mellan 

hans tabell 2 och 3. 
21

 Det går säkert att diskutera om man bör inkludera Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf i jämförelsen eller ej, då dessa 

ledföljdstyper inte förekommer i bisatser (jfr dock avsnitt 6.1). Medelvärdet för Vf-Arg-Vi i bisatser förändras 

dock inte nämnvärt om dessa utesluts, utan stiger bara till 8 procent.  
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det även vara så att den totala andelen OV är högre i bisatser än huvudsatser; det högsta 

medelvärdet om samtliga texter inkluderas återfinns hos de bisatsspecifika ledföljderna. 

Sammantaget förefaller dessa jämförelser att stödja tanken om att Vf-Arg-Vi är mer säll-

synt i bisatser än i huvudsatser i äldre nysvenska, åtminstone under den senare delen av 

perioden. Mig veterligen är detta inget som påståtts av tidigare forskning. Både Delsing 

(1999:206) och Magnusson Petzell (2014) menar tvärtemot att det inte tycks föreligga någon 

skillnad i satsnivå, även om någon utförlig redogörelse för detta inte presenteras. Detta kan 

dock bero på att deras observationer främst baseras på situationen i fornsvenska.
22

 Här finns 

det inte heller något tecken i mitt material på att Vf-Arg-Vi skulle vara sällsynt i bisatser, utan 

detta är något som tycks framträda när de bisatsspecifika ledföljderna ökar i frekvens.  

Även om det kan vara motiverat att anta att Vf-Arg-Vi främst sjunker i frekvens i bisatser 

i äldre nysvenska, ska det betonas att observationen knappast kan betraktas som helt säker-

ställd. Det absoluta antalet belägg uppgår i min undersökning enbart till 30 per text, och även 

de resultat som härrör från Platzack (1983) baseras på en liknande andel.
23

 Ett större material 

skulle givetvis ge säkrare resultat, och vidare forskning är således önskvärt om hypotesen på 

ett tydligare sätt ska korroboreras. 

En sista indikation på att det finns en faktisk skillnad mellan Vf-Arg-Vi i huvud- och bi-

satser bör likväl framhållas. En av de fem argumentstyper som urskiljdes i avsnitt 4.2.2 tycks 

här vara klart överrepresenterad; nämligen particip. Participen är överlag ganska sällsynta 

som argument i satser med finit hjälpverb och infinit huvudverb. I de två äldre nysvenska 

perioderna återfinns enbart 19 belägg på argumentstypen, men trots detta uppvisar hela 12 

ledföljden Vf-Arg-Vi, varav två visas nedan i (5:11 a–b). Det absoluta antalet Vf-Arg-Vi upp-

går till 29, och participen utgör således 41 procent av dessa belägg trots sin totalt ringa andel.  

(5:11) a. på thett icke stenarna må förwäxlade bliffua (Ekeblad 1639–1655:107) 

 b. anrörandes dett krakeel som […] dem emillan skullu skedt wara (JSmT 1643–1675:60) 

I avsnitt 5.2.3 konstaterade jag att participen kronologiskt tycks uppföra sig mycket likt de 

infinita verben, och detta bör vara ytterligare en parallell som ger stöd åt min observation. 

Som nämndes i avsnitt 4.2.2 ingår inte bisatser med fler än ett hjälpverb i undersökningen, då 

jag här inte kunnat belägga en ledföljd med det finita verbet sist. Däremot är det inte helt 

ovanligt med exempel på bisatser där det infinita huvudverbet föregår det infinita hjälpverbet. 

Ett sådant exempel visas i (5:12) nedan. Detta antyder väl snarast att exemplen i (5:11 a–b) 

bör analyseras som att bliffua och wara är infinita hjälpverb eller liknande. Om participen 

utesluts sjunker procentandelen Vf-Arg-Vi för ÄNysv 1 och 2 till 4 respektive 5 procent, vilket 

får sägas vara mycket lågt (jfr Platzack 1983, Delsing 1999, Magnusson Petzell 2011:169–

170). Detta talar onekligen för att det finns en reell frekvensskillnad mellan Vf-Arg-Vi i huv-

                                                           
22

 Magnusson Petzell (2011:177) nämner visserligen att 49 procent av beläggen på Vf-Arg-Vi i hans 

undersökningsperiod ÄNS (författare födda mellan 1495 och 1574) återfinns i bisatser.  Dock är det så att 

observationen, så vitt jag kan förstå, inte görs med hänsyn till hur vanligt bisatser och huvudsatser generellt är i 

hans material. Det bör således vara något oklart vad detta faktiskt indikerar. Det förefaller inte heller uppenbart 

hur denna siffra erhållits; 36 belägg på Vf-Arg-Vi är det absoluta talet under ÄNS, vilket gör att 49 inte är en 

möjlig procentandel. Icke desto mindre är det tydligt att påståendet visar på nödvändigheten av vidare forskning i 

detta.  
23

 Antingen 25 eller 50; oklart vilket (se Platzack 1983:62). 
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udsatser och bisatser under äldre nysvensk tid. En möjlig förklaring till detta diskuteras vidare 

i avsnitt 6.1.  

(5:12) at en kona matte hanum wäll i häll slagit haffua (DI ca 1450:113) 

5.3.2 Argumentstypens betydelse 

I min analys av argumentstypens inverkan på Arg-Vf kunde jag konstatera att den diakrona 

utvecklingen var mycket lik den som påvisats av Delsing (1999) för den ej bisatsspecifika 

OV-ledföljden. I detta avsnitt analyserar jag i vilken mån generaliseringen också håller i min 

andra undersökning om ledföljdstyper i satser med komplext predikat. Möjligen vore det här 

optimalt att jämföra samtliga fyra ledföljdstyper med varandra, men för detta har jag bedömt 

mitt material vara alltför litet. Istället slår jag ihop Vf-Arg-Vi, Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf och 

ställer genomgående de tre OV-typerna mot Vf-Vi-Arg. Mitt intryck är dock att arguments-

typens inverkan inte skiljer sig åt inom olika OV-typer; belägg på Typ 1 verkar genomgående 

fördela sig ganska jämt över de tre ledföljderna om vi också beaktar deras frekvens inom en 

tidsperiod. Är det någon av de tre ledföljdstyperna som avviker tycks det snarast vara den ej 

bisatsspecifika ledföljden; trots att Vf-Arg-Vi är ganska ovanligt under de äldre nysvenska 

perioderna finns det här flera belägg med Typ 1 (jfr vidare exemplen nedan). 

I tabell 13 nedan visas procentandelen OV-ledföljd efter de tre argumentstyperna pro-

nominell, Typ 2 och Typ 1. Här ställs alltså samtliga tre OV-typer tillsammans mot Vf-Vi-Arg. 

Siffran 73 för äldre fornsvenska i kolumnen pronominell syftar på att 73 procent av samtliga 

belägg med pronominellt argument under perioden återfinns vid någon av ledföljderna Vf-

Arg-Vi, Arg-Vf-Vi eller Vf-Arg-Vi. Detta implicerar också att 27 procent har ledföljden Vf-Vi-

Arg. Primärdata från de olika texterna återfinns i bilaga 2 tabell 19. Kolumnen antal belägg 

avser hur många belägg på en argumentstyp det finns i alla de fyra ledföljdstyperna 

tillsammans. Jag har inte inkluderat de två övriga argumentstyperna particip och övrig. 

Participen diskuterades ovan, och övriga belägg med sin heterogena karaktär får sägas ha be-

gränsat informationsvärde i vad som här studeras. 

Tabell 13. Procentandelen OV-ledföljd i satser med komplext predikat efter de tre argumentstyperna 

pronominell, Typ 2 och Typ 1. 

Period Pronominell Typ 2 Typ 1 Antal belägg 

ÄForn 73 55 54 26-29-46 

YForn 1 71 45 31 49-33-29 

YForn 2 51 23 4 51-38-50 

ÄNysv 1 38 30 11 55-33-56 

ÄNysv 2 38 23 9 76-48-58 

YNysv 9 7 3 46-29-35 

Lagtexter 100 93 91 33-15-35 

Total 58 34 25 336-225-309 

På flera punkter uppvisar resultatet likheter med analysen av Arg-Vf och Delsings (1999) 

studie. I äldre fornsvenska är andelen förhållandevis jämn typerna emellan – mellan 54 och 73 

procent. I yngre fornsvenska är det framförallt andelen Typ 1 som sjunker, medan pronom-

inella argument förblir i princip lika frekventa i framförställd position. I YForn 2 är skillnaden 
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så stor som 51 i jämförelse med 4 procent. Under äldre nysvensk tid tycks förhållandet bli 

något jämnare, men skillnaden är fortfarande påtaglig. Trots att detta i stort sett är en parallell 

till undersökningen av Arg-Vf finns två avvikelser att notera.  

Den första av dessa är andelen OV-belägg av Typ 1 i YForn 1, som uppgår till hela 31 

procent. Det bör noteras att procentandelen baseras på ganska få belägg – endast 29 exempel 

på Typ 1 finns i mitt material under denna period – och att den totala andelen OV-belägg med 

Typ 1 bara är 9. Även om det empiriska underlaget här är litet är resultatet knappast vad som 

förväntas. I Delsings (1999) texter från samma period är andelen OV av Typ 1 närmast 

obefintlig. Relevant är här att texterna bakom mitt resultat inte uppför sig särskilt likt. I JärT 

(ca 1385) ingår inte ett enda belägg på OV av Typ 1, och i SVM (ca 1400) återfinns endast ett, 

vilket visas i (5:13 a). Detta belägg består dessutom av verbfrasen hionalag bygga ’ingå 

äktenskap’, en tills synes frekvent konstruktion i lagspråket, jfr (5:13 b–c). Detta skulle säkert 

kunna förstås som en närmast lexikaliserad fras. Således avviker dessa texter inte från bilden i 

Delsing (1999) eller från den vid analysen av Arg-Vf.  

(5:13) a. tha rädho hans winir honum thz han skulle hionolagh byggia (SVM ca 1400:137) 

 b. æt ϸe magho ei hionalagh byggia meϸ guz orluf ok kirkiunna ræt (MEL ca 1350:GB 4) 

 c. som wilja hionalag bygga (SRL 1734:GB 8) 

Det är således tidsperiodens två övriga texter – KM (ca 1400) och SjTr (ca 1430) – som upp-

för sig på ett ej förväntat sätt.
24

 Att SjTr (ca 1430) i detta avseende är speciell har i själva 

verket redan konstaterats av Delsing (1999) (jfr även Wenning 1930 och Falk 1993:161). 

Texten ingår inte i Delsings (1999) huvudundersökning, men en kontrollundersökning visar 

att andelen OV av Typ 1 förefaller exceptionellt hög just här. Möjligen kan detta föras tillbaka 

på inverkan från en tysk förlaga. Att KM (ca 1400) skiljer sig från merparten av texter skrivna 

under tidsperioden får däremot ses som mindre väntat.
25

 Exakt i hur hög grad KM (ca 1400) 

avviker är svårt att fastställa; belägg på Typ 1 är i de av mig excerperade partierna mycket 

sparsamt företrädda, men att fyra av sex möjliga uppvisar OV-ledföljd får ändå tas som en 

indikation på att avvikelsen ska ses som reell. Tre av dessa belägg visas i (5:14 a–c). 

(5:14) a. at thu skulle skiolda klyffwa oc brynior riffwa (KM ca 1400:282) 

 b. swa at alle skulu thz frankis men sighia at […] (KM ca 1400:269) 

 c. nw är komin then dagh ther wi skulom dödh a thola. (KM ca 1400:279) 

Någon säker förklaring till varför texten tycks avvika har jag inte möjlighet att tillhandahålla. 

Möjligen är det helt enkelt så att OV av Typ 1 förekommer i en ej försumbar utsträckning i 

några texter under denna period, om än knappast i alla. Även om det är viktigt att notera att 

det finns texter som avviker från ett generellt mönster efter den äldre fornsvenska perioden – 

vilket också lagtexterna KrLa (1442) och SRL (1734) visar (jfr avsnitt 5.1.3) – tror jag inte att 

detta motsäger Delsings (1999) generalisering. Detta får också stöd om vi betraktar situa-

tionen i YForn 2. Här är andelen Typ 1 mycket låg vid OV-ledföljd; de två beläggen i (5:15 

a–b) är i själva verket de enda som påträffats.  

                                                           
24

 Här kan vi dock notera att de två texterna inte tycks avvika i sina belägg på Arg-Vf. KM (ca 1400) har inget 

belägg på Typ 1 i Arg-Vf och SjTr (ca 1430) enbart ett (av 11 respektive 13 möjliga). 
25

 Texten ingår inte i vare sig Delsings (1999) huvudundersökning eller någon av kontrollundersökningarna. 
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(5:15)  a. ath the skullo for:da Jønis Baenktsson antike waeria aeller faella (JT 1456–1515:29) 

 b. the som kroppen fwllelika haffwa wndher giffwit siälenä (SJKl ca 1480:76) 

Den andra avvikelsen i jämförelse med analysen av Arg-Vf och Delsings (1999) undersökning 

berör förhållandet mellan Typ 1 och de två övriga argumentstyperna i de två äldre nysvenska 

perioderna. I min variationsanalys av Arg-Vf konstaterade jag att det tycktes ske en utjämning 

mellan olika argumentstyper i ÄNysv 2, precis som prediceras av Delsing (1999). Någon 

sådan tendens tycks i tabell 13 inte gå att urskönja; procentandelen pronominella argument 

förblir densamma, medan både Typ 2 och Typ 1 sjunker marginellt. Det förefaller helt enkelt 

att finnas en ganska tydlig skillnad mellan argumentstyper i båda perioder, även om den är 

mindre än i YForn 2. Om förhållandet mellan olika argumentstyper i YNysv är det återigen 

svårt att uttala sig om, då OV generellt är mycket ovanligt. Det kan dock vara värt att notera 

att jag endast påträffat ett belägg på OV av Typ 1 i perioden, medan pronominella åtminstone 

tycks något vanligare. Ett utsnitt av beläggen på Typ 1 under nysvensk tid visas i (5:16 a–h) 

nedan.   

 

 (5:16) a. en fänicka knechtar, som Hertig Christian konung Giöstaff sielff loffuatt och tilsagt hade 

(Brahe ca 1585:19) 

 b. at han Skåne intaga wille (Brahe ca 1585:19) 

 c. fór huilikn tompt och stuffuu Eriick Persson stadenom giffuit haffuer 340 mark ortuger 

(ST 2 1553–1567:339) 

 d. med alle nódtórfftige partzeler, som ther kunne tienlige ware (ST 2 1553–1567:260) 

 e. så kierdt hann will Straff vndwijka (JSmT 1643–1675:32) 

 f. Hwar the icke hadhe Gudh förtörnat (Rudbeckius 1615:15) 

 g. att han dem därsamastädes en wisz köpman leffueera skal (Ekeblad 1639–1655:141) 

 h. ibland dem, som jag plägar människan förläna (HimÖrt 1756:19) 

Frågan är således vilka slutsatser som egentligen bör dras av argumentstypens inverkan i 

denna undersökning. Det ska sägas att min empiri stundtals blir väl liten när materialet här 

delas upp i olika tidsperioder och argumentstyper, och att förhållandevis små frekvensför-

skjutningar kan vara vanskliga att använda i argumentationen. Däremot menar jag att det 

förefaller tämligen klart att samtliga OV-typer inklusive Arg-Vf vanligen uppför sig mycket 

lika, trots smärre skillnader mellan de två undersökningarna. Snarare än att påstå att det i 

ÄNysv 2 sker en utjämning mellan de olika argumentstyperna i satser med argument och finit 

huvudverb men inte i satser med komplext predikat, bör de två bilderna sammanfogas. Om så 

görs får också det empiriska underlaget sägas vara väsentligt större. 

Följande bild framträder av mina empiriska undersökningar, under förutsättning att det 

inte finns någon väsentlig skillnad mellan hur de olika ledföljdstyperna med argument före sitt 

huvudverb uppför sig i förhållande till de tre argumentstyperna pronominell, Typ 2 och Typ 1. 

Under äldre fornsvensk tid går det inte att konstatera någon tydlig skillnad mellan olika 

argumentstyper; alla förekommer i relativt stor utsträckning före sitt huvudverb. I yngre forn-

svenska är argumentstypens påverkan som störst. Framförallt gynnar här pronominella 

argument OV-ledföljd, men också för Typ 2 går det att konstatera en förhållandevis hög 

andel. Typ 1 är i merparten av texterna mycket sällsynt. Det ska betonas att det fortfarande 
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går att påträffa texter där OV med Typ 1 är ganska vanligt – i alla fall i YForn 1 – men om vi 

tar hänsyn till resultatet i Delsing (1999) förefaller dessa att vara i klar minoritet. 

Under nysvensk tid sker en viss utjämning. Både Typ 2 och Typ 1 blir något vanligare 

vid OV-ledföljd, medan pronominella argument istället sjunker i frekvens. Däremot tyder inte 

resultatet på att det skulle ske någon form av frekvensökning för Typ 1 vid början av 1600-

talet (jfr Delsing 1999:216–217). Det finns vissa tecken på att utjämningen blir aningen tyd-

ligare i den senare delen av äldre nysvenska, men det tycks inte röra sig om en abrupt för-

ändring. 

5.4 Sammanfattning av de empiriska undersökningarna 

I uppsatsens inledning formulerade jag tre frågeställningar som var i behov av ett svar för att 

uppsatsens övergripande syfte skulle kunna uppfyllas. Främst skulle frågeställningarna tjäna 

som riktlinjer inför mina empiriska undersökningar, vilka har presenterats och diskuterats i 

detta kapitel. Svaren på mina frågeställningar bör i hög grad vara genomskinliga utifrån min 

beskrivning av resultatet, men i detta avsnitt försöker jag så kortfattat som möjligt att 

sammanfatta det mest väsentliga i mina två empiriska undersökningar 

I tabell 14 nedan visas vilka OV-typer och verbfinala strukturer som är dominerande i de 

olika tidsperioderna, och vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar verbfinala struk-

turer under en viss tidsperiod. Faktorgruppen argumentstyp berör även den andra av mina 

empiriska undersökningar. I tabellens sista rad visas också vilka faktorgrupper som kan sägas 

ha en tidsoberoende inverkan på variationen mellan verbfinala och verbmediala strukturer. 

Det säger sig självt att tabellen brister i utförlighet, och givetvis måste ses i samband med tid-

igare avsnitt i detta kapitel. Snarast får den betraktas som koncentrerad påminnelse av det 

mest väsentliga i mitt resultat inför uppsatsens kommande kapitel. 

Tabell 14. Sammanfattning av de empiriska undersökningarna i tabellform. 

Period Gynnad ledföljdstyp Relevant 

faktorgrupp 

Gynnande faktor Missgynnande 

faktor 

ÄForn Vf-Arg-Vi Subjektstyp Pronominell, 

Subjektslös 

Icke-pronominell 

YForn Vf-Arg-Vi 

Arg-Vf 

Argumentstyp Pronominell Typ 1 

Particip 

ÄNysv Arg-Vf 

(Arg)-Vi-Vf 

Argumentstyp Pronominell, Typ 2 

Particip 

Typ 1 (I något 

mindre grad) 

YNysv Ingen, (Arg)-Vi-Vf 

möjligen missgynnad 

– – – 

Oberoende 

av period 

– PP-potential  

Textyp 

[+sats] 

Lagspråk 

[ –sats–led] 

Övriga 
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6. Språkbruk och språksystem i äldre svenska 

Föregående kapitel utmynnade i en sammanfattning av de två empiriska undersökningar som 

företagits inom ramen för uppsatsen. Detta betyder att den empiriska komponenten av upp-

satsens syfte också kan betraktas som uppfylld. I avsnitt 1.1. framhöll jag dock att en kom-

bination av empiri och teori var nödvändig för att tillfredställande kunna förklara på vilket sätt 

och varför de aktuella ledföljdstyperna förändras i äldre svenska. I detta kapitel relaterar jag 

mina empiriska observationer till det teoretiska ramverk som presenterades i kapitel 2. I 

avsnitt 6.1 diskuterar jag den syntaktiska analysen av verbfinala strukturer och OV-ledföljd, i 

relation till de påståenden som görs i Magnusson Petzell (2011). I avsnitt 6.2 diskuterar jag 

hur det går att betrakta förändringsprocessen i relation till de begrepp som definierades i 

avsnitt 2.1. 

6.1 Vf-Arg-Vi – en tvetydig syntaktisk struktur? 

Magnusson Petzells (2011) syntaktiska analys av olika typer av OV-ledföljd i komplext 

predikat – vilken i detalj visades i avsnitt 3.2.3 – kan sägas utgå från följande grundtanke. De 

olika ledföljdstyperna Vf-Arg-Vi, Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf representerar tre olika syntaktiska 

strukturer. Skillnaden består i om argumentet flyttar till SpecVPi (Vf-Arg-Vi) eller SpecVPf 

(Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf). Om argumentet flyttar till SpecVPf finns också en skillnad i om 

det infinita verbet dras med i flyttningen (Arg-Vi-Vf) eller inte (Arg-Vf-Vi). 

I ett diakront perspektiv menar Magnusson Petzell (2011) att OV-systemet i fornsvenska 

innehåller en preferens för flyttning som endast sker över ett verb, men att det under nysvensk 

tid finns en preferens för flyttning till specificerarpositionen högst upp i struktururen. Den 

första preferensen gynnar Vf-Arg-Vi; den andra Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf. Arg-Vf ingår i båda 

dessa preferensramar, då flyttningen sker över ett verb men ändå till högsta specificerar-

position. Detta utgör också nyckeln till den diakrona utvecklingen; när Arg-Vf ökar i bruk 

under 1400- och 1500-talet på grund av svensk-tysk språkkontakt omtolkas preferensen för 

flyttning över ett verb till en preferens för flyttning till högsta specificerarposition. 

Dessa resonemang vilar på antagandet att den rent ytstrukturella ledföljden också 

motsvarar strukturen på en djupare nivå. Detta får rimligen betraktas som en nollhypotes, men 

jag vill emellertid framhålla att det inte är nödvändigt att anta att Vf-Arg-Vi alltid innebär 

flyttning till SpecVPi. Som bekant är detta den enda OV-ledföljd som förekommer i 

huvudsatser. Om Magnusson Petzells (2011:158) analys stämmer ska detta föras tillbaka på 

att själva strukturerna bakom Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf inte kan uppträda i huvudsatskontext. 

Emellertid måste ett finit verb flytta till C° i huvudsatser, vilket rimligen implicerar att arg-

umentets, och även det infinita verbets, position egentligen inte framgår i huvudsatskontexter. 

Det är således fullt möjligt att själva strukturerna bakom den bisatsspecifika OV-ledföljden 

finns också i huvudsatser, men att detta döljs av att det finita verbet flyttar till C°.  

Faktum är att resonemanget om strukturell tvetydighet också kan överföras på bisatser i 

äldre svenska. Så länge det finita verbet flyttar till I° är det svårt att hävda att det av den 

syntaktiska ytstrukturen framgår var argumentet och det infinita verbet har sin position. Själva 
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tanken bakom mitt resonemang gestaltas i (6:1). I (6:1 a) visas ett exempel på Vf-Arg-Vi där 

det finita verbet gitar föregår en negation eigh, som i sin tur föregår ett argument och ett 

infinit verb. I (6:1 b) visas strukuren för Vf-Arg-Vi enligt Magnusson Petzell (2011), med arg-

umentet i SpecVPi. I (6:1 c) har argumentet flyttat till SpecVPf, och om V-till-I inte hade 

inträffat hade strukuren genererat ledföljden Arg-Vf-Vi. I (6:1 d) har hela VPi flyttat till 

SpecVPf, och detta motsvarar således Arg-Vi-Vf inklusive V-till-I. Som framgår ger de tre 

olika strukturerna upphov till samma ytledföljd om det finita verbet flyttar. 

(6:1) a. Siϸan Diana gitar eigh ϸæt giort (FornLeg ca 1290:154) 

 b. [CP Siϸan [IP Diana [I°gitarv] [NegP eigh [VPf tv [VPi ϸæti giort ti ]]]]] 

 c. [CP Siϸan [IP Diana [I°gitarv] [NegP eigh [VPf  ϸæti tv [VPi ti giort ti ]]]]] 

 d. [CP Siϸan [IP Diana [I°gitarv] [NegP eigh [VPf  [VPi ϸæti giort ti]VPi tv tVPi ]]]]] 

Ur ett germanskt perspektiv är det här intressant att notera att Vf-Arg-Vi är den obligatoriska 

ledföljden i nederländska och tyska huvudsatser, men inte alls kan förekomma i bisatser (jfr 

avsnitt 3.1). Snarare än att anta att detta beror på att själva OV-ledföljden uppvisar strukurella 

olikheter beroende på satsnivå, tycks det betydligt mer rimligt att föra tillbaka detta på att det 

finita verbet flyttar i huvudsatser men inte i bisatser (jfr Lightfoot 2006:123–136). Argument-

ets och det infinita verbets positioner är därmed konstanta. Med den satsmodell som här 

antagits kan det uttryckas som att dessa led alltid står i SpecVPf och aldrig i SpecVPi. 

Här är det också möjligt att finna en parallell i modern svenska. Argument och infinita 

verb har visserligen tydliga flyttningsrestriktioner, men däremot är det möjligt, om än inte ob-

ligatoriskt, för fria adverbial att stå i en position före ett verb (se vidare Andréasson 2007). 

Samma restriktioner som för nederländsk och tysk flyttning av bundna led råder här. Som 

visas nedan står adverbialet mellan det finita och infinita verbet i huvudsatser (se 6:2 a), men 

även före det finita verbet i bisatser (se 6:2 b). En bisats med adverbial mellan de två verben 

är dock inte grammatiskt acceptabel (se 6:2 c). Detta indikerar att ingen av de tre germanska 

varieteterna tillåter flyttning av led till SpecVPi. 

(6:2)  a. Hon har för länge sedan försvunnit (K) 

 b. då hon för länge sedan har försvunnit (K) 

 c. *då hon har för länge sedan försvunnit (K) 

Således skulle man kunna fråga sig om argument och även adverbial alltid återfinns i 

SpecVPf också i äldre svenska. Detta bör dock inte vara riktigt. Falk (1993:171–172) påpekar 

att det finns bisatser som till synes saknar V-till-I-flyttning men innehåller ett fritt adverbial 

mellan finit och infinit verb. Det går också att påträffa satser med ledföljden Vf-Arg-Vi där en 

negation föregår det finita verbet. Ett sådant exempel visas i (6:3) nedan. Även om motsvar-

ande exempel inte tycks vara särskilt frekventa bör det likväl visa att satser där ett led entydigt 

flyttat till SpecVPi återfinns i äldre svenska, till skillnad från modern svenska, nederländska 

och tyska. 

(6:3)  at gudh ey skuli thera syndher näpzsa ällar döma (SjKl, ca 1480:76) 

Däremot tror jag att det också finns flera tecken på att argument och även infinita verb kan 

finnas i SpecVPf vid ledföljden Vf-Arg-Vi. Av intresse är här situationen i satser som inne-
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håller två hjälpverb, ett infinit huvudverb och ett argument. Om det under yngre fornsvensk 

tid finns en preferens för att argument bara flyttar till huvudverbets specificerarposition – 

vilket Magnusson Petzell (2011) menar – borde vi vänta oss att argumentet står mellan det in-

finita hjälpverbet och huvudverbet. Om det även är möjligt för argumentet att flytta högre upp 

i strukturen, men att detta döljs av V-till-I eller V-till-C, väntar vi oss att en ej försumbar an-

del av sådana satser har argumentet före det infinita hjälpverbet. 

För att i någon mån kunna uttala mig empiriskt om detta har jag företagit smärre, relativt 

osystematiska, sökningar i ett antal yngre fornsvenska texter. Relevanta satser är inte helt lätta 

att påträffa, men däremot råder ingen tvekan om att argumentets position varierar. Sex belägg 

på satser med argument och tre verb visas i (6:4 a–f). I (6:4 a–c) återfinns argumentet mellan 

det finita och infinita hjälpverbet, och måste således ha flyttat över minst två verb. I (6:4 a) 

står också det infinita verbet före huvudverbet, vilket antyder att strukturen för Arg-Vi-Vf kan 

förekomma i huvudsatser och bisatser med V-till-I. I (6:4 d–e) påträffas argumentet mellan de 

två infinita verben, vilket antyder att flyttning av argument till huvudverbets specificer-

arposition också har varit möjlig. Exemplet i (6:4 f) visar att det till och med går att påträffa 

bitransitiva satser med argument både före och efter det infinita hjäpverbet. Sammantaget får 

detta sägas ge stöd åt att samtliga strukturer i (6:1 b–d) ovan har förekommit. 

(6:4) a.tha matte han mik wäll hulpit haffua (DI ca 1450:113) 

 b. Vtan haffdhe han hona nakar stadh fangith se (SVM ca 1400:162) 

 c. thy at hafdhe han thz gitit giort (JärT ca 1385:62) 

 d. at wij skuldom haffua priis fongit (DI ca 1450:200) 

 e. tha skal gardzmestaren kwnna thet straffa (Månsson ca 1510:38) 

 f. at iak skulde thessom riddara hafwa halsin sunder brutit (SjTr ca 1430:175) 

Dessa tankar kan också relateras till observationen att Vf-Arg-Vi möjligen är mer sällsynt i 

bisatser än i huvudsatser under äldre nysvensk tid. Som poängterades i avsnitt 5.3.1 är detta 

något som ytterligare behöver klargöras av vidare forskning, men min jämförelse av några 

profana prosatexter gav likväl ett visst stöd för att så är fallet, kanske framförallt under 1600-

talet. I äldre nysvenska blir V-till-I-flyttning i bisats alltmer sällsynt (se Platzack 1988:250–

252, Falk 1993:175 f), vilket betyder att det rent ytstrukturellt kommer att framgå var 

argumentet och det infinita verbet har sin position. Däremot kvarstår tvetydigheten i huvud-

satser. Om själva strukuren för Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf kan förekomma också i huvudsatser, 

bör det vara föga förvånande om detta leder till att Vf-Arg-Vi i högre grad bevaras i huvud-

satser i takt med att V-till-I försvinner i bisatser. 

Dessa observationer är också något som kan sprida nytt ljus över bisats- och OV-led-

följdens diakrona utveckling i äldre svenska. Det faktum att bisatser med argument före ett 

finit hjälpverb förblir sällsynta i fornsvenska kan nämligen ses som konsekvens av att V-till-I 

nästan alltid äger rum. Frekvensökningen av den bisatsspecifika OV-ledföljden på bekostnad 

av Vf-Arg-Vi i äldre nysvenska förefaller knappast förvånande mot bakgrund av detta. Denna 

inträffar nämligen samtidigt som bisatser med af-ledföljd i mer frekvent utsräckning börjar 

påträffas i äldre svenska texter, alltså när V-till-I på allvar börjar utebli i bisatser (se Platzack 

1988:250–252, Falk 1993:175–176). Således kan förlusten av V-till-I ses som en konsekvens 

till varför bisatsspecifik OV-ledföljd blir vanligare vid just denna tidpunkt. 
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Också frekvensökningen av Arg-Vf i yngre fornsvenska och äldre nysvenska kan inkorpo-

reras i denna bild. Av resonemanget ovan följer att ett argument vid ledföljden Vf-Arg faktiskt 

kan ha flyttat till SpecVPf, men att detta döljs av att det finita verbet står i I°. Att så är fallet är 

också något som poängteras av Magnusson Petzell (2011:169), även om han inte överför 

dessa tankar till OV-ledföljd i satser med komplext predikat. Utifrån exemplet i (6:5 a) nedan 

visas i (6:5 b–c) möjliga strukturer för en fornsvensk bisats med negation och Vf-Arg. 

(6:5) a. at mæn hitto ey hans fadhir (Penta ca 1330:139) 

b. [CP at [IP mæn [I° hitto][NegP ey [VP hans fadhiri tv ti]]]]   

 c. [CP at [IP mæn [I° hitto][NegP ey [VP tv hans fadhir]]]]   

Håkansson (2011:126–130) argumenterar för att V-till-I ska betraktas som obligatoriskt fram 

till ca 1450, då af-ledföljd med icke-pronominellt subjekt inte har påträffats i satser med VO-

ledföljd före denna tidpunkt. Av skäl som diskuterats i avsnitt 3.1 och 3.2.2. menar jag att ett 

absolut obligatorium är problematiskt att förespråka. Däremot kan detta fortfarande vara en 

viktig tidpunkt för förändringsprocessen. I min undersökningskorpus uppgår andelen Arg-Vf 

till 10 procent och OV i satser med komplext predikat till 51 i den första delen av yngre 

fornsvenska. I periodens andra del har siffrorna blivit betydligt jämnare; 16 respektive 27. 

Frekvensökningen från 10 till 16 procent förefaller knappast särskilt stor. Däremot inträffar 

denna vid en tidpunkt då andelen OV generellt sett blir ovanligare; OV-ledföljd i satser med 

komplext predikat är alltid möjlig oavsett om bisatsen uppvisar V-till-I eller inte. Att Arg-Vf 

ökar trots en minskning i OV-strukturer kan således ses mot bakgrund av att utebliven V-till-

I-flyttning här blir vanligare. 

Här finns dock en möjlig invändning mot mitt resonemang. Det framstår inte som själv-

klart att Arg-Vf skulle öka i frekvens före verbfinala och bisatsspecifika ledföljder i satser med 

komplext predikat, om bägge händelseförlopp kommer av att bisatser med utebliven V-till-I-

flyttning blir vanligare. Kanske skulle förklaringen förefalla betydligt mer plausibel om Arg-

Vf och övriga bisatsspecifika ledföljder uppvisade en frekvensmässigt ännu mer likartad dia-

kron utveckling. Möjligen kunde vi här överväga om det ligger någonting i den analys som 

förespråkas i Magnusson Petzell (2011), även om det med ett sådant perspektiv på händelse-

förloppet egentligen förblir högst oklart varför Arg-Vf skulle vara så pass sällsynt i äldre forn-

svenska. 

Delvis kan det således finnas en poäng också i Magnusson Petzells (2011) betraktelsesätt, 

men jag tror att empirin kan vara mindre märklig än vid en första anblick. I senare delen av 

yngre fornsvenska råder ingen tvekan om att utvecklingen mot bisatser utan V-till-I har på-

börjats. Däremot förekommer V-till-I fortfarande i en majoritet av fallen (se Håkansson 

2011:116 ff., Falk 1993:176). Att Vf-Arg-Vi är den dominerande OV-ledföljden vid denna tid-

punkt bör således vara föga förvånande. Situationen för Arg-Vf är emellertid annorlunda. Om 

OV-ledföljd av stilistiska eller informationsstrukturella skäl föredras i en specifik bisats, är 

ledföljden det enda alternativet. Vi måste givetvis tänka oss att bisatsspecifik OV-ledföljd är 

en helt och hållet möjlig struktur vid denna tidpunkt också i satser med komplext predikat. 

Däremot är det möjligen inte så förvånande om en mer påtaglig frekvensökning här sker när 

V-till-I på allvar börjar försvinna i äldre svenska bisatser. 
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6.2 Variation och förändring  

I uppsatsens teoretiska bakgrund (se kapitel 2) urskiljde jag tre olika begrepp för att beskriva 

en språklig förändringsprocess; förändring, diakron variation och spridning. Med förändring 

avsåg jag kortfattat en förändring i ett grammatiskt system, medan diakron variation och 

spridning tog fasta på successiva förskjutningar i ett varierande språkbruk. Dels sådan där 

variationen sågs som avhängig två olika grammatiska system; dels sådan där variationen 

antogs rymmas inom ramen för ett system. Det är nu tid att fastställa hur den empiriska under-

sökningens resultat kan relateras till dessa distinktioner. 

Under äldre fornsvensk tid råder en situation där alla typer av argument kan stå före sitt 

huvudverb. OV-ledföljd återfinns i omkring hälften av möjliga fall, men det är nästan enbart 

den ej bisatsspecifika varianten som realiseras. Bisatsspecifika och verbfinala strukturer är 

mycket sällsynta, och inte sällan förenliga med en killiknande analys med argumentet 

och/eller det infinita verbet i SpecIP. Av förra avsnittet följer dock att jag inte vill se detta mot 

bakgrund av argumentets position, utan som en konsekvens av att V-till-I uppträder i närmast 

samtliga bisatser under denna period. Något motiv för att här betrakta variationen mellan OV 

och VO som avhängig två distinkta system har jag inte funnit; istället bör den karaktäriseras 

inom ramen för ett system där flyttning av argument är optionellt och möjligen informations-

strukturellt drivet (jfr Delsing 1999:214). Inom perioden tycks VO successivt bli vanligare; 

FornLeg (ca 1290) och ÖgL (ca 1290) har båda en andel OV på 67 procent, medan siffran i 

KonS (ca 1330) och Penta (ca 1330) uppgår till 47 respektive 33 (jfr även Delsing 1999). 

Detta får således betraktas som ett exempel på diakron variation.  

Vid brytpunkten mellan äldre och yngre fornsvenska menar jag dock att det sker en 

förändring i den mening som angavs i avsnitt 2.1, alltså en förändring i grammatiskt system. 

Förändringen består i att flyttning upphör att vara möjlig för vissa typer av argument; sådana 

som efter Delsing (1999) har benämnts Typ 1. Delsing (1999:213–214) för tillbaka för-

ändringen på framväxten av bestämd och obestämd artikel, då detta förändrar en intern nom-

inalfrasstruktur. Jag ska här inte ifrågasätta detta, utan bara konstatera att mitt resultat på de 

flesta punkter korroborerar Delsings (1999) slutsatser.  

Situationen i yngre fornsvenska vill Magnusson Petzell (2011:175–177, 2014) se som 

påverkad av lågtyska språkvanor; Vf-Arg-Vi återfinns endast i lågtyska huvudsatser, och detta 

gör att andelen Vf-Arg-Vi sjunker på beskostnad av Arg-Vf. Rent empiriskt stämmer min 

observation väl överens med denna bild. Dock följer av mitt resonemang i förra avsnittet att 

detta inte nödvändigtvis utgör hela bilden. Frekvensensökningen av Arg-Vf behöver inte ens 

bestå i att flyttning till SpecVPf blir vanligare, utan kan föras tillbaka på att utebliven V-till-I-

flyttning i högre grad påträffas ju närmre äldre nysvenska vi kommer.
26

 Sammantaget vill jag 

framhålla att det givetvis är möjligt att bruket av OV i fornsvenska kan ha gynnats eller 

åtminstone upprätthållits på grund av språkkontakt. Jag menar dock att det inte finns några 

skäl att anta att detta har inneburit att själva systemet bakom OV har förändrats. Detta över-

enstämmer till stor del med slutsatser i Magnusson Petzell (2011) och Delsing (1999).  

                                                           
26

 Faktum är att Magnusson Petzell i någon mån kommit att revidera sina ståndpunkter i ett senare arbete. I 

Petzell (2014) framhålls i stället att den lågtyska som talats i Sverige under denna tid tycks påverkad av svenska 

språkvanor; ledföljden Vf-Arg-Vi i bisats går nämligen att påträffa i lågtyska brev som skrivits inom svenskt 

språkområde. 
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Inte heller bör det vara tilltalande att beskriva variationen mellan OV och VO som en 

växling mellan två olika system under denna period. Arg-Vf och/eller Vf-Arg-Vi återfinns i en 

ej försumbar frekvens i samtliga av periodens texter. Förutom ett par avvikande texter vid 

periodens början (se avsnitt 5.3.2) förefaller systemen bakom de olika texterna vara tämligen 

likartade; genomgående gäller att det främst är pronominella argument som återfinns i 

framförställd position, medan Typ 1 är ytterst sällsynt. Möjligen finns det frekvensskillnader 

texter emellan som bör relateras till att variationen också har stilistiska konnotationer – den 

höga andelen Arg-Vf i SjKl (ca 1480) skulle definitivt kunna ses mot bakgrund av detta – men 

detta bör knappast rättfärdiga att föra tillbaka bruket på olika system. Således menar jag att 

även yngre fornsvenska ska ses som ett exempel på en period av diakron variation, även om 

systemet skiljer sig från det i äldre fornsvenska.  

Bruket av verbfinala strukturer och OV-ledföljd har under äldre nysvensk tid blivit 

markant annorlunda. Dels börjar här led med verbala drag att stå före det finita verbet, dels 

sker en förskjutning till förmån för bisatsspecifik OV-ledföljd. I någon mån kan vi också 

skönja en återkomst av argument av Typ 1 i framförställd position. Detta är också den första 

period när det finns tydliga argument för att tala om variationen som tillhörande två separata 

system. I äldre nysvenska är det mycket tydligt att olika samtida texter skiljer sig åt i bruket 

av OV och verbfinala strukturer. Jag har i avsnitt 5.2.1 konstaterat att detta inte tycks direkt 

relaterat till texttyp, men att det likväl finns goda skäl att anta att variationen har med form-

alitetsgrad att göra. Precis som merparten av tidigare forskning (se Platzack 1983:50 f., 

Delsing 1999:216) framhöll jag att både verbfinala strukturer och övrig OV-ledföljd är ytterst 

sällsynt hos den talspråkliga Horn (ca 1657), medan den samtida men påstått skriftspråkliga 

Ekeblad (1639–1655) uppvsiar ett mycket ymningt bruk av framförallt Arg-Vf, Vi-Vf och Arg-

Vi-Vf. 

I avsnitt 2.1.2 poängterade jag att variation som beskrivs som en växling mellan olika 

system är problematisk att förespråka om det enbart rör sig om ett enskilt språkdrag. Istället 

bör systemen relateras till distinkta varieteter. Under äldre nysvensk tid är det också sannolikt 

att två sådana varieteter har existerat; Widmark (se t.ex. 1992, 2005) har i en rad arbeten 

framhållit att det i äldre nysvenska går att göra en distinktion mellan bildat umgängesspråk 

och offentligt tal, om vi bortser från en mängd dialektala varieteter (se även Östman 2002: 

240–242, Håkansson 2011:131–134). Uppdelningen betraktas som främst situationell; 

offentligt tal är mycket skriftnära och används i situationer av formell karaktär, medan bildat 

umgängesspråk karaktäriseras som en vardaglig och informell varietet, om än med utgångs-

punkt i dåtidens högre samhällskikt. Widmark utgår primärt från en rad morfologiska och 

morfofonologiska variabler när detta beskrivs, och menar att Ekeblad och Horn närmast kan 

ses som arketyper för dessa två varieteter (se Widmark 2005:25). Det tycks mycket sannolikt 

att den tämligen heterogena bild som framträder om vi jämför olika texter i äldre nysvenska 

på något sätt kan föras tillbaka på dessa två system.  

Vad som däremot torde vara mer osäkert är hur bruket av verbfinala strukturer och OV-

ledföljd mer precist kan karaktäriseras mot bakgrund av detta. Den mest extrema tolkningen 

vore att påstå att all typ av flyttning av argument och infinit verb hör hemma i offentligt tal 

och skriftspråk under denna tidsperiod. Det bildade umgängesspråket blir i så fall en varietet 

som helt saknar möjlighet till flyttning av sådana led. En mindre extrem tolkning vore att anta 
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att åtminstone vissa typer av OV-strukturer fortfarande återfinns i den informella varieteten. 

Rent empiriskt finns det inte heller mycket som talar för en varietet som helt saknar möjlighet 

till flyttning under i alla fall 1500-talet, då alla texter innehåller en ganska hög andel OV-

ledföljd och verbfinala strukturer.  

Den tolkning som för mig framstår som mest sannolik är att vissa typer av led i fram-

förställd position primärt ska associeras med offentligt tal och skriftspråk. En uppenbar 

kandidat är OV-strukturer där led av Typ 1 har flyttat. I min empiriska undersökning har jag 

kunnat konstatera att Typ 1 tycks öka något i frekvens under äldre nysvensk tid. Snarare än att 

föra tillbaka detta på bristande insikt i den yngre fornsvenskans OV-system, menar jag att det 

är fullt rimligt att anta att detta är grammatiskt acceptabelt i det mer formella systemet, om än 

inte alltför vanligt. Om Ekeblad får stå modell för detta system är antagandet i hög grad 

empiriskt hållbart; av totalt 14 belägg på Typ 1 i de två undersökningarna kan framförställ-

ning konstateras i 5 fall. Det går också att hitta argument för att vi inte behöver anta någon 

väsenskillnad mellan en tidigare och en senare del av äldre nysvenska. Om vi jämför de två 

tänkeböckerna från Stockholm är det den från 1500-talet som uppvisar likheter med Ekeblad. 

I ST 2 (1553–1567) finns 6 av totalt 25 belägg på Typ 1 i någon av OV-ledföljderna; i ST 3 

(1633) finns samtliga 35 belägg på Typ 1 i ledföljderna Vf-Arg eller Vf-Vi-Arg. 

Dessutom går det onekligen att diskutera om flyttning av infinita verb och particip enbart 

har tillhört varieteten offentligt tal. Ett första argument för detta torde vara att Vi-Vf och 

flyttning av particip i princip är helt frånvarande i flera texter under nysvensk tid, primärt 

sådana – Horn (ca 1657), Columbus (ca 1675) och profan prosa i yngre nysvenska – som kan 

antas ligga nära det bildade umgängesspråket. Detta korrelerar visserligen med en generellt 

låg andel OV, men övriga ledföljder finns åtminstone representerade i excerperade partier. I 

någon mån kunde också situationen i yngre fornsvenska anföras som argument för att Vi-Vf 

tillhör en formell varietet. Av mitt resonemang i föregående avsnitt följer att det rent hypo-

tetiskt är möjligt att anta att det infinita verbet kan flytta, men att detta döljs av det finita 

verbets position. Däremot är infinita verb och particip så pass sällsynta i framförställd 

position att det rimligen inte kan vara hela förklaringen. Möjligen bör vi tänka oss att led-

öljden Vi-Vf börjat användas inom ramen för offentligt tal och skriftspråk i någon mån 

oberoende av det fornsvenska systemet. Jag tillstår dock att orsakerna bakom detta framstår 

som tämligen dunkla, vilket vidare diskuteras i avsnitt 7.1.  

 Givet att dessa iakttagelser är riktiga kunde följande bild gå att skissera. Variationen i 

äldre nyvenska präglas av att den går att återföra på två distinkta system. Den formella 

varieten tillåter vissa typer av flyttning som ej återfinns i det bildade umgängespråket. Det 

faktum att verbfinala strukturer och OV-ledföljd är på väg att försvinna i den sista delen av 

min undersökningskorpus vill jag också betrakta som ett fall av spridning. Den mycket låga 

andelen OV i t.ex. Dalin (1732–1734) och Gyllenborg (1740) blir således en konsekvens av 

att det är det bildade umgängesspråkets system som används i texterna, i stället för det 

formella systemets. Detta harmonierar mycket väl med att Widmark (1992) menar att det 

bildade umgängesspråket i allmänhet börjar bli synligt i efterlämnade texter vid slutet av äldre 

nysvenska. Spridningsprocessen som innebär att OV-ledföljd försvinner ur äldre svenska 

texter bör på så sätt betraktas i relation till förändrade villkor mellan språk och samhälle, och i 
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samband med andra språkliga konstruktioner som inte nödvändigtvis är syntaktiskt relaterade 

till de här studerade (jfr Östman 2002:240–242, Håkansson 2011:131–134). 

Jag har dock framhållit att denna bild inte implicerar att den informella varieteten saknar 

flyttning av pronominella argument och Typ 2 under hela den nysvenska perioden. Istället 

förefaller det sannolikt att det system som framgår i yngre fornsvenska texter i någon mån 

lever kvar i en informell varietet, även om detta inte manifesteras i samtliga texter. Således 

utgör perioden också en fortsättning på den diakrona variation som råder i yngre fornsvenska. 

Vi bör dock anta att ett ökat bruk av bisatsspecifika ledföljder är giltigt både för offentligt tal 

och bildat umgängesspråk, även om detta inte manifesteras genom Arg-Vi-Vf utan Arg-Vf och 

Arg-Vf-Vi i den informella varieteten (jfr Magnusson Petzell 2011:170 ff.). När bruket av OV 

blivit så infrekvent att nya språkinlärare inte tillägnar sig flyttning av argument, övergår den 

diakrona variationen i förändring. Det system som nu uppstår motsvarar den moderna 

svenskans. 

Det skisserade scenariot säger emellertid inget om när den diakrona variationen övergår i 

förändring. Detta tror jag inte heller är lätt att avgöra. En tanke som förefaller intuitivt möjlig 

är att förlägga detta till början av 1600-talet, när det för första gången går att påträffa texter 

där andelen OV enbart uppgår till enstaka procentenheter. Detta är också vad som förespråkas 

av Delsing (1999). Det står dock klart att ledföljderna Arg-Vf, Arg-Vf-Vi och Vf-Arg-Vi går att 

påträffa också i senare texter där OV är mycket sällsynt, som Horn (ca 1657) och profana 

prosatexter från yngre nysvenska. Frågan är om det infrekventa bruket antyder att strukturerna 

helt saknas i ett informellt system, eller om förekommande OV-strukturer vittnar om att det 

främst är själva användningen som är sällsynt.  

Något enkelt svar på detta spörsmål finns knappast, och i avsnitt 7.1 diskuterar jag 

förhållandet mellan system och frekvens i mer allmänna ordalag. För att hitta argument för det 

ena eller andra synsättet bör det dock vara av intresse att fastställa om de få exemplen på OV-

ledföljd verkar avspegla det system som postulerats för tidigare perioders informella varietet 

eller inte. Av intresse är således om det finns någon artskillnad mellan olika typer av arg-

ument. Primärt får detta ses som en fråga för vidare forskning, då min variationslingvistiska 

metod innebär att jag har ytterst få belägg på OV i för detta aktuella texter. Det är dock 

intressant att de få belägg som jag ändå påträffat kan sägas vara förenliga med en informell 

varietet, om vi utgår från Horn (ca 1657), Dalin (1732–1734), Gyllenborg (1740) och 

Högström (1747). Dessa texter förenas av sin mycket låga andel av framförställda argument 

och ett procentuellt nollvärde för Vi-Vf.
27

 Inget av beläggen på OV består här av Typ 1, och 

precis som under fornsvensk tid är det främst pronominella argument som återfinns i fram-

förställd position. Fem av dessa visas i (6:6 a–e) nedan. Beläggen är givetvis så få att det 

mycket väl kan bero på slumpen. Däremot bör det vara fruktbart att åtminstone överväga möj-

ligheten att en viss typ av OV kan ha bevarats i en informell varietet under en längre tid än 

vad som antas i t.ex. Platzack (1983) och Delsing (1999). 

(6:6)  a. När han åtspordes hwi han det giorde (Dalin 1732–1734:271) 

 b. så bör det föracht som I Oss tilskrifwer snarare kallas ömhet (Gyllenborg 1740:23) 

                                                           
27

 Här kan det dock vara intressant att notera att bruket i Columbus (ca 1675) inte tycks likna detta. Av totalt åtta 

belägg på Arg-Vf, Vf-Arg-Vi och Arg-Vf-Vi finns i alla fall två med Typ 1. 
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 c. som migh ther wnder hopetals har mött altifrån min första barndom (Horn ca 1657:3) 

 d. han bör drickas så het, som man kan det tåla (Gyllenborg 1740:70) 

 e. af det folk, som dem nu bebo (Högström 1747:38) 

7 Diskussion 

I inledningen angav jag uppsatsens syfte, vilket var att förklara hur och varför bruket av och 

grammatiken bakom verbfinala strukturer och relaterade ledföljdstyper förändras i äldre 

svenska. För att kunna uppfylla detta företog jag två empiriska undersökningar som presenter-

ades och diskuterades i kapitel 5. I kapitel 6 ställde jag också mina empiriska observationer i 

relation till de teoretiska utgångspunkter som presenterades i kapitel 2. Analysen utmynnade i 

följande bild.  

I äldre fornsvenska framträder ett system där samtliga typer av nominalfrasargument har 

möjlighet att flytta till en position högre upp i strukturen, och perioden har karaktäriserats som 

en tid av diakron variation mellan OV och VO. Däremot är samtliga bisatsspecifika ledföljder 

mycket sällsynta. Detta har sin förklaring i att V-till-I-flyttning äger rum i nästan samtliga 

bisatser, och således döljer att argumentet har möjlighet att flytta till SpecVPf. Vid början av 

yngre fornsvenska förändras detta system, på så sätt att enbart vissa typer av argument, främst 

pronominella, har möjlighet till flyttning. Jag har också fört tillbaka en viss frekvensökning av 

Arg-Vf på att utebliven V-till-I-flyttning i yngre fornsvenska blir något vanligare, även om 

bisatser med V-till-I fortfarande är i majoritet. 

Vid brytpunkten mellan fornsvenska och nysvenska sker en rad frekvensförskjutningar. 

De två mest märkbara är att led med verbala drag – particip och infinita verb – börjar stå i en 

position före det finita verbet, och att det sker en övergång från Vf-Arg-Vi till bisatsspecifika 

ledföljder i satser med argument och komplext predikat. Jag har också konstaterat att arg-

ument som i det yngre fornsvenska systemet inte antas ha möjlighet till flyttning i något högre 

grad står före sitt huvudverb i denna period, även om de förblir i klar minoritet.  

Ledföljdsvariationen som berör led med verbala drag och argument av Delsings (1999) 

Typ 1 har jag velat föra tillbaka på två olika system. Jag har antagit att denna typ av flyttning 

är tillåten i en mer formell varietet – offentligt tal (jfr Widmark 1992) – under äldre nysvensk 

tid. Min slutsats var dock att detta inte avspeglar situationen i den mer informella varieteten 

bildat umgängesspråk. Processen som innebär att OV-ledföljd och verbfinala strukturer för-

svinner ur äldre svenska texter har jag karaktäriserat som ett exempel på spridning, där den 

informella varieteten börjar användas i nya situationer.  

Jag har dock argumeterat för att flyttning av pronominella argument och argument av Typ 

2 är tillåtet i det bildade umgängesspråket åtminstone en tid in i äldre nysvenska, innan nya 

språkinlärare till slut förvärvat ett system med enbart VO-strukturer. Jag har dock inte kunnat 

ge ett slutgiltigt svar på när den diakrona variationen övergår i förändring. Möjligen inträffar 

detta i början av 1600-talet, möjligen så sent som vid början av yngre nysvenska. Jag har 

också framhållit att övergången från Vf-Arg-Vi till bisatsspecifik OV-ledföljd berör både en 
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informell och formell varietet, och att detta ska ses i ljuset av att V-till-I-flyttning i äldre ny-

svenska upphör att vara en möjlighet. 

Av de slutsatser som här presenterats torde vissa kunna ses som i hög grad empiriskt 

motiverade, medan andra kanske förtjänar att synas mer kritiskt. I följande avsnitt kommer jag 

att försöka problematisera delar av den bild som hitills framgått. Detta sker i samband med en 

mer allmän diskussion om system och frekvens, då jag uppfattar det som att olika tolknings-

möjligheter av mitt resultat i mycket hög grad hänger ihop med synen på förhållandet mellan 

dessa två begrepp. I avsnitt 7.2 identifierar jag också tre frågeställningar för framtida forsk-

ning som antingen ska kunna korroborera eller vederlägga några av de påståenden som jag i 

denna uppsats valt att argumentera för.   

7.1 System och frekvens i diakron syntax 

Förhållandet mellan system och frekvens torde betraktas på vitt skilda sätt inom olika 

teoretiska inriktningar av modern syntaxforskning. Inom funktionell eller kognitiv lingvistik 

tycks åsikten vara att frekvensen närmast är inbyggd i systemet, om en strikt uppdelning 

mellan system och bruk ens förespråkas (jfr t.ex. Dabrowska 2004:213). Inom generativ 

grammatik bör väl standardantagandet vara att det främst är ett yttrandes möjlighet som är 

relevant vid beskrivning av systemet, och inte hur ofta det används. Däremot är det antagligen 

mycket vanligt att vad som statistiskt sett måste betraktas som frekvensförändringar tas som 

intäkt för att ett nytt system uppstått även i diakrona studier med generativ utgångspunkt (se 

vidare Hale 2007:170–171).  

I någon mån menar jag att det är uppenbart att frekvens måste tillskrivas en åtminstone 

potentiell betydelse i diakrona studier med generativ inriktning. Att användningen av en 

konstruktion blir mer och mer sällsynt kan rimligen leda till att en ny generation inte förvärvar 

denna möjlighet, vilket betyder att en frekvensförändring har lett till ett nytt system. Jag har 

också argumenterat för att försvinnandet av OV-ledföljd i en informell varietet är en sådan typ 

av process. Däremot ser jag det som betydligt mer oklart vilken betydelse som bör tillskrivas 

enstaka belägg av en språklig konstruktion när vi försöker karaktärisera ett i någon mån 

synkront system som antas ha funnits under en äldre tidsperiod.  

Beträffande den yngre fornsvenskan har jag konstaterat att argument av Typ 1 och 

infinita verb mycket sällan flyttar högre upp i strukturen. Det råder emellertid inga som helst 

tvivel på att sådana belägg är möjliga att påträffa. Trots detta har jag beskrivit situationen som 

att det under denna tid finns ett system som enbart tillåter flyttning av pronominella argument 

och Typ 2. Här går det möjligen att ana en viss inkonsekvens i förhållandet mellan mina 

teoretiska utgångspunkter och den empiri jag ställs inför. 

Jag tror emellertid att det är långt ifrån orimligt att åberopa åtminstone mycket tydliga 

frekvensskillnader om vi vill abstrahera olika system i en diakron process, även om vi då bör 

vara medvetna om att detta lämnar utrymme för andra tolkningsmöjligheter. Egentligen är det 

kanske inte särskilt förvånande att en viss förekomst av framförställning av Typ 1 fortfarande 

existerar; det vore antagligen inte alltför långsökt att betrakta detta som en användning av det 

äldre fornsvenska systemet (jfr Delsing 1999). Vi kan dock notera att denna förklaring antag-
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ligen inte kan överföras på det sparsamma bruket av Vi-Vf under denna tid, då det är betydligt 

svårare att se detta som en arkaiserande användning.  

Det faktum att Vi-Vf ökar så betydligt i frekvens vid början av äldre nysvenska framträder 

också som aningen svårförklarat mot bakgrund av det fornsvenska system jag antagit. Jag 

menar visserligen att det finns goda argument för att beskriva variationen efter två olika 

system under äldre nysvensk tid, men detta förklarar varken hur den formella varieteten eller 

bruket av Vi-Vf har uppstått. Om yngre fornsvenska beskrivs som en period av diakron 

variation där flyttning av infinit verb inte är tillåtet, resulterar väl detta i att det ymniga bruket 

av Vi-Vf i äldre nysvenska måste sägas uppstå från ingenstans. Emellertid är det ju så att 

ledföljden Vi-Vf återfinns inom ett fornsvenskt språkområde, och således stämmer inte detta. 

Här bör vi dock erinra oss att det faktiskt finns en yngre fornsvensk text där Vi-Vf 

används förhållandevis frekvent; lagtexten KrLa (1442). Tidigt i min empiriska undersökning 

konstaterade jag att tre av lagspråkstexterna i detta avseende och i andra avvek kraftigt från 

övriga samtida texter, och jag framhöll att dessa texter snarast borde analyseras efter ett eget 

system. När jag i avsnitt 6.2 försökte ta fasta på hur förändringsprocessen kunde karaktär-

iseras efter begreppen förändring, diakron variation och spridning tog jag inte heller hänsyn 

till bruket i dessa texter. Således är det en sanning med modifikation att yngre fornsvenska 

helt och hållet kan beskrivas som en period där bara ett system framträder i texterna.  

Mot bakgrund av detta förefaller det möjligen mindre häpnadsväckande att Vi-Vf faktiskt 

går att påträffa i yngre fornsvenska texter, om än i mycket liten omfattning. Bruket skulle på 

så sätt reflektera ett språkligt system som primärt används i den formella texttypen lagspråk. 

Möjligen går det också att framföra hypotesen att bruket av Vi-Vf i äldre nysvenska på något 

sätt är inspirerat av fornsvenska lagtexter. 

Min viktigaste poäng med detta resonemang är att frekvens kan vara relevant om vi vill 

abstrahera olika system som framträder i en diakron process, även med en generativt inspire-

rad utgångspunkt. En språklig förändringsprocess innebär alltid ett varierande språkbruk, och 

i vissa fall är det i hög grad empiriskt tilltalande att betrakta detta som en reflektion av att det 

existerar flera parallella system inom ett språksamhälle. Då vi endast kan studera bruket 

utifrån skriftliga källor, är det rimligen inte otänkbart att ett infrekvent bruk av en konstruk-

tion hos en talspråkspåverkad författare skulle kunna antyda att det har existerat ett system där 

konstruktionen inte är acceptabel. Det är dock uppenbart att frekvens kan vara ett mycket 

vanskligt mått om vi vill uttala oss om absoluta skillnader. Det tycks mig egentligen ganska 

problematiskt att anta flera system om det inte finns starka skäl att göra det. 

Det är oundvikligen så att delar av mitt resultat hade kunnat ses på ett annat sätt än i 

ljuset av min tolkning. De fåtal belägg på Vi-Vf i yngre fornsvenska skulle mycket väl kunna 

användas för att hävda att en sådan typ av flyttning är en infrekvent möjlighet i systemet, även 

om inte jag velat se det på detta sätt. Förhållandet mellan system och frekvens är även viktigt 

för andra delar av mina slutsatser. Exempelvis diskuterade jag i slutet av avsnitt 6.2 hur det 

sparsamma bruket av OV-ledföljd i några nysvenska texter bör tolkas; här var jag inte full-

ständigt säker på att ett infrekvent bruk kan tas till intäkt för att samtliga OV-strukturer har 

försvunnit från det bildade umgängespråket. Detta är i ganska hög grad en tolkningsfråga, 

även om det definitivt bör gå att hitta fler argument för antingen den ena eller andra stånd-

punkten (se vidare nästa avsnitt). Sammantaget hoppas jag att mina överväganden påvisar att 
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förhållandet mellan system och frekvens i diakron syntax på intet sätt är självklart. Antagligen 

förtjänar ämnet en ännu mer utförlig diskussion i litteraturen; både inom generativ grammatik 

och i relation till diakrona studier där andra perspektiv råder på förhållandet mellan bruk och 

system. 

7.2 Vidare forskning 

Vid flera tillfällen i denna uppsats har jag föreslagit att mitt resultat skulle kunna tolkas på ett 

visst sätt, trots att min empiri inte varit tillräckligt solid för att kunna erbjuda säkrare slut-

satser. Fördelen med rent empiriska spörsmål är emellertid att vidare forskning kan fastställa 

riktigheten i mina förslag. I detta avsnitt identifierar jag också tre forskningfrågor som ska 

kunna avgöra om det finns substans i några av mina mer osäkra påståenden eller om stånd-

punkterna bör revideras.    

I avsnitt 5.3.1 tyckte jag mig kunna skönja att ledföljden Vf-Arg-Vi är mer sällsynt i bi-

satser än i huvudsatser under äldre nysvensk tid, genom att jämföra delar av mitt resultat med 

Platzacks (1983) och Delsings (1999). I avsnitt 6.1 föreslog jag att detta kan ses mot bakgrund 

av att själva strukturerna för Arg-Vf-Vi och Arg-Vi-Vf också finns i huvudsatser, men att detta 

döljs av flyttning av det finita verbet. Jag antog också att fornsvenska bisatser med V-till-I-

flyttning uppvisar en liknande strukturell tvetydighet i fråga om argumentets position. Min 

slutsats om att förlusten av V-till-I-flyttning kan ses som en orsak till frekvensförskjuntingen 

mot bisatsspecifik OV-ledföljd skulle också få ytterligare empiriskt stöd om min observation 

stämmer. Det är dock uppenbart att mitt resonemang utgick från ett litet antal texter och be-

lägg, och således ser jag det som högst önskvärt att fråga I nedan får ett betydligt säkrare svar. 

I. Uppstår en signifikant skillnad i bruket av Vf-Arg-Vi mellan huvud- och bisatser när V-till-

I-flyttning försvinner?  

I avsnitt 6.1. framhöll jag att huvud- och bisatser med både ett finit och ett infinit hjälpverb är 

av intresse för att avgöra möjliga positioner för argument i satser med enbart ett finit hjälp-

verb. Här återfinns det infinita hjälpverbet inte i C° eller I°, vilket betyder att det är möjligt att 

avgöra om argumentet har flyttat över ett eller flera verb. Jag visade också att det går att på-

träffa argument både till höger och vänster om det infinita hjälpverbet, men några kvantitativa 

slutsatser om bruket har jag knappast kunnat dra. Om någon märkbar frekvensförändring inte 

går att konstatera över tid bör detta ses som ett starkt stöd för att förlusten av V-till-I-flyttning 

resulterar i ett ökat bruk av bisatsspecifika ledföljder. Om utvecklingen liknar den i satser med 

enbart ett finit hjälpverb bör detta istället tala för den analys av utveckligen som presenteras i 

Magnusson Petzell (2011). Av intresse kan här också vara de två infinita verbens position i 

förhållande till varandra, och allt detta sammanfattas i fråga II nedan.  

II. Var tenderar argumentet och det infinita huvudverbet att placeras i satser som innehåller 

minst två hjälpverb? Förändras detta över tid? 

I slutet av avsnitt 6.2 diskuterade jag vid vilken tidpunkt vi bör anta att en informell varietet 

helt förlorar möjligheten till OV-ledföljd och verbfinala strukturer. Här undvek jag närmast att 
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ta slutgiltig ställning i frågan. Däremot framhöll jag att det kan vara fruktbart att beakta det 

sparsamma bruket av OV-ledföljd och verbfinala strukturer i texter som primärt antas återgå 

på det informella systemet. Den kritiska frågan var om bruket tycks avspegla det informella 

system som postulerats för yngre fornsvenska och tidig äldre nysvenska, eller om skillnaden i 

jämförelse med en samtida formell varietet enbart tycks vara frekvensmässig. I någon mån 

tyckte jag mig se tendenser till att bruket rent kvalitativt liknade det i yngre fornsvenska, men 

ett större antal belägg är en nödvändighet för hållbara slutsatser. Således förtjänar fråga III 

nedan en betydligt utförligare behandling i framtida studier. 

III. Vilka argumentstyper kan stå före sitt huvudverb i nysvenska texter där verbfinala 

strukturer och OV-ledföljd är sällsynt?   

8 Avslutning 

Jag har i denna uppsats behandlat den diakrona utvecklingen av en rad ledföljdstyper i äldre 

svenska. Alla förenas av att vara bisatsledföljder som inte är grammatiskt acceptabla i modern 

svenska, och jag har också argumenterat för att deras diakrona utveckling ska ses som intimt 

sammankopplad. Jag har utgått från ett betraktelsesätt som vill tillmäta tanken om ett språkligt 

system en stor betydelse i historisk lingvistik, men även tar hänsyn till den omfattande 

variation som alltid ryms inom mänskliga språksamhällen, gamla som nya. Mina empiriska 

generaliseringar har ofta handlat om att olika typer av satsled inte uppför sig likadant i den 

diakrona processen. Detta har jag betraktat som att det främst är olika leds allmänna flytt-

ningsrestriktioner som särskiljer de system som framträder i äldre svenska texter, och inte på 

vilket sätt de olika leden flyttar. Jag har också försökt explicitgöra att det pre-teoretiska be-

greppet språklig förändring inte denoterar en enhetlig företeelse, och att detta har stor betyd-

else för hur vi bör beskriva och förklara olika delar av en språklig förändringsprocess.  

Min förhoppning är att jag i denna uppsats på ett adekvat sätt har lyckats kombinera ett 

teoretiskt och empiriskt perspektiv på en företeelse i det svenska språkets historia. Min 

strävan i detta vilar på grunden att en teoretisk ansats möjliggör upptäckten av nya empiriska 

samband och förklaringsmekanismer som aldrig hade framträtt i ett alltför detaljfokuserat 

perspektiv på själva studieobjektet. Även om inte alla påstådda förklaringar till diakrona före-

teelser kommer att överleva tidens gång, hoppas jag att det här anlagda perspektivet har goda 

förutsättningar att stimulera till nya tankar och frågor om fenomenet språklig förändring. 

Detta vill jag betrakta som uppsatsens absolut viktigaste ståndpunkt. 
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Bilaga 1. Excerperade och citerade texter 

Undersökningskorpusen 

Brahe, Per d.ä., ca 1585. Per Brahe den äldres fortsättning af Peder Svarts krönika. Utg. av 

Otto Ahnfelt (1897). Lund. (FT) 

Columbus, Samuel, ca 1675. 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: Geber. (FT) 

Dalin, Olof, 1732–1734. Then Swänska Argus. Del I–II. Utg. av Bengt Hesselman och Martin 

Lamm (1910–1914). Stockholm: Bonnier. (FT) 

DI = Sagan om Didrik af Bern, ca 1450. Efter svenska handskrifter utg. af Gunnar Olof 

Hyltén–Cavallius (1850–1854). (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 10.) 

Stockholm: Norstedt. (FT) 

Ekeblad, Johan, 1639–1655. Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad. Utg. med 

inledning, kommentar och register av Sture Allén (1965). (Nordistica Gothoburgensia 

2.) Göteborg: Almqvist & Wiksell. 

ET = Enköping stads tänkeböcker 1540–1595. Utg. av Sven Ljung (1960–1966). (Samlingar 

utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 65.) Stockholm. Excerperingen baserad på åren 

1540–1580. 

FornLeg = Ett fornsvenskt legendarium, ca 1290. Utg. av Georg Stephens (1847). (Samlingar 

utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 7:1.) Stockholm: Norstedts. Excerperingen 

baserad på s. 3–16, 17–31, 49–52, 54–58, 61–65, 70–72, 99–103, 128–130, 133–146, 

149–157, 165–178, 181–190, 193–196. (FT) 

GVB = Biblia, det är All then Helgha Scrifft på swensko. Tryckt j Vpsala 1541. 

Excerperingen baserad på Markusevangeliet (5 delar) och Lukasevangeliet (5 delar). 

(FT) 

Gyllenborg, Carl, 1740. Swenska sprätthöken: Komedi uti 5 akter. Utg. av Lars Breitholz 

(1923). Stockholm: Bonnier. Excerperingen baserad på partier som utgör dialog. 

HimÖrt = Mag. Joh. Qvirsfelds Himmelska örtagårdssällskap. Aldeles å nyo förswenskadt af 

Olof Rönigk, 1756. Stockholm: Lars Salvii Förlag. (FT) 

Hiärne, Urban, 1665. En kort berättelse och memorial om heerden Celadons och den ädla 

herdinnan Stratonices kärleek. Utg. av Magnus von Platen (1952). Stockholm: Geebers 

Förlag. (FT) 

Horn, Agneta, ca 1657. Beskrivning över min vandringstid. Utg. med inledning och 

kommentar av Gösta Holm (1959). (Nordiska texter och undersökningar 19.) 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. (FT) 
Högström, Per, 1747. Beskrifning öfwer de til Sweriges krona lydande lapmarker. 

Faksimilutgåva av 1:a upplagan (1980). Umeå: Två förläggare. (FT) 

JSmT = Jönköping smedsämbetes tänkebok. 1643–1657. Utg. genom Egil Lönnberg (1940). 

Jönköping.  

JT = Jönköping stads tänkebok. 1456–1548. Utg. av Carl M. Kjellberg (1918). Jönköping. 

Excerperingen baserad på åren 1456–1515.   

JärT = Järteckensboken, ca 1385. I: Klosterläsning. Utg. av Gustav Edvard Klemming (1887–

1889). (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.) Stockholm: Norstedts. S. 

3–128. (FT) 

KM = Karl Magnus saga, ca 1400. I: Prosadikter från sveriges medeltid. Utg. av Gustav 

Edvard Klemming (1887–1889). (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 

28.) Stockholm: Nordstedts. S. 250–288. (FT) 
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KonS = En nyttigh bok om konunga styrilse och höfdinga, ca 1330. Utg. av Lennart Moberg 

(1974). Faksimil av utgåva från Johannes Bureus (1634). Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

(FT) 

KrLa = Samling af Sweriges gamla lagar. Tolfte bandet. Konung Christoffers landslag, 1442. 

Utg. af Carl Johan Schlyter (1869). Lund: Berlingska boktryckeriet. (FT) 

MEL = Samling af Sweriges gamla lagar. Tionde bandet. Konung Magnus Erikssons 

landslag, ca 1350. Utg. av Carl Johan Schlyter (1862). Lund: Berlingska boktryckeriet. 

(FT) 

Månsson, Peder, ca 1510. Bondakonst jämte parallelltexter. Utg. med inledning och kommen-

tar av John Granlund (1983). (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 75.) 

Uppsala. (FT) 

Penta = Fem Moseböcker på svenska enligt Cod. Holm. A 1, ca 1330. (Vanligen kallad 

Pentateukparafrasen). Utg. av Olof Thorell (1959). (Samlingar utgivna av Svenska 

Fornskriftsällskapet 60.) Uppsala: Almqvist & Wiksell. Excerperingen baserad på S. 1–

23 och 119–196. (FT)  

Rudbeckius, Johannes, 1615. Predikan. I: Svenska texter 7. Svensk predikan från 

reformationstiden till frihetstiden i urval av Albert Wifstrand. Utg. av Gustaf Fredén 

och Albert Wifstrand. Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts. S. 8–24. 

SjKl = Själens kloster, ca 1480. I: Skrifter till läsning för klosterfolk. Efter gamla handskrifter 

utg. af Fredrik August Dahlgren (1874–1875). (Samlingar utgivna av Svenska 

fornskriftsällskapet 20.) Stockholm: Norstedts. S. 29–136. (FT)  

SjTr = Siælinna thrøst. Første delin aff the bokinne, som kallas Siælinna thrøst, ca 1430. 

Kritisk upplaga utg. av Samuel Henning (1954). (Samlingar utgivna av Svenska 

fornskriftsällskapet 59.) Uppsala. (FT) 

SRL = Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen åhr 1734. (1736). Stockholm. 

Excerperingen baserad på missgärningsbalken och giftermålsbalken. (FT) 

ST 1 = Stockholm stads tänkeböcker. 1474–1483. Utg. av Emil Hildebrand (1917). Stock-

holm: Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. 

ST 2 = Stockholms stadsböcker från äldre tid. Andra serien. Ny följd. 1553–1567. Utg. av 

Johan Axel Almquist (1939). Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 

ST 3 = Stockholm stads tänkeböcker. Från år 1592. Del XXI. 1633. Red. av Bo Enhammar 

(2006). Stockholm: Stockholms stadsarkiv. Excerperingen baserad på konceptversionen 

SVM = Sju vise mästare, ca 1400. I: Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. av G.E. 

Klemming 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.) 

Stockholm: Norstedts. S. 113–172. (FT) 

Swart, Peder Andersson, ca 1560. Konung Gustaf I:s krönika. Med inledning och 

ordförklaringar utg. av Nils Edén (1912). Stockholm: Ljus. (FT)  

ÖgL = Samling af Sweriges gamla lagar. Andra bandet. Östgötalagen, ca 1290. Utg. av Hans 

Samuel Collin & Carl Johan Schlyter (1834). Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. (FT) 

 

Övriga texter 

ÄVgL = Äldre Västgötalagen, ca 1225. I: Samling af Sweriges gamla lagar. Första bandet. 

Westgötalagen. Utg. av Hans Samuel Collin & Carl Johan Schlyter (1827).  Stockholm: 

Z. Haeggström. S. 1–74. (FT) 
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Bilaga 2. Tabeller 

Tabell 15. Arg-Vf och Vi-Vf i undersökningskorpusens texter. 

Text Arg-Vf Arg-Vf % Vi-Vf Vi-Vf % 

ÖgL 3/50 6 3/50 6 

FornLeg 2/50 4 3/50 6 

Penta 0/50 0 0/50 0 

KonS 4/50 8 3/50 6 

MEL 18/50 36 12/50 22  

JärT 2/50 4 0/50 0 

KM 4/50 8 2/50 4 

SVM  5/50 10 0/50 0 

SjTr  8/50 16 0/50 0 

KrLa 23/50 46 17/50 34 

DI 4/50 8 3/50 6 

JT 6/50 12 1/50 2 

ST 1  7/50 14 0/50 0 

SjKl 21/50 42 0/50 0 

Månsson 3/50 6 0/50 0 

GVB 28/50 56 13/50 26 

ET  12/50 24 6/50 12 

ST 2 30/50 60  26/50 52 

Swart 8/50 16 10/50 20 

Brahe  8/50 16 9/50 18 

Rudbeckius 8/50 16 6/50 12 

ST 3 3/50 6 4/50 8 

Ekeblad 25/50 50 17/50 34 

JSmT 12/50 24 9/50 18 

Horn 1/50 2 0/50 0 

Hiärne 13/50 26 6/50 12 

Columbus 6/50 12 0/50 0 

Dalin 1/50 2 0/50 0 

SRL 28/50 56 40/50 80 

Gyllenborg 1/50 2 0/50 0 

Högström 2/50 4 0/50 0 

HimÖrt 5/50 10 1/50 2 
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Tabell 16. Absoluta tal för de olika ledföljdstyperna i satser med komplext predikat i undersöknings-

korpusens texter. 

Text Vf-Vi-Arg Vf-Arg-Vi Arg-Vf-Vi Arg-Vi-Vf OV % 

ÖgL 11 17 0 2 67 

FornLeg 10 20 0 0 67 

Penta 20 9 1 0 33 

KonS 16 14 0 0 47 

ÄForn 57 60 1 2 53 

JärT 18 12 0 0 40 

KM 15 15 0 0 50 

SVM  18 12 0 0 40 

SjTr 8 20 2 0 73 

YForn 1 59 59 2 0 51 

DI 17 11 0 2 43 

JT 22 8 0 0 27 

ST 1  35 1 0 0 3 

SjKl 18 11 1 0 40 

Månsson 22 6 2 0 27 

YForn 2 114 37 3 2 27 

GVB 24 0 1 5 20 

ET 37 1 0 3 10 

ST 2 13 5 1 11 57 

Swart 25 4 1 0 17 

Brahe  19 0 3 8 37 

ÄNysv 1 118 10 6 27 27 

Rudbeckius 14 8 3 5 53 

ST 3 26 1 0 3 13 

Ekeblad 16 2 0 12 46 

JSmT 18 6 1 6 42 

Horn 29 0 1 0 3 

Hiärne 21 1 3 5 30 

Columbus 28 1 1 0 7 

ÄNysv 2 152 19 9 31 28 

Dalin 30 0 0 0 0 

Gyllenborg 29 1 0 0 3 

Högström 28 0 2 0 3 

HimÖrt 26 3 0 1 13 

YNysv 113 4 2 1 6 

MEL 3 19 1 7 90 

KrLa 3 19 1 7 90 

SRL 1 6 0 23 97 

Lagtexter 7 44 2 37 93 
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Tabell 17.  Absoluta tal OV-ledföljd i satser med komplext predikat korrelerat med argumetnstyp. 

Text Typ 1 Typ 2 Pronominell Particip Övrig 

ÖgL 9/14 5/6 5/7 0 0/3 

FornLeg 6/8 8/10 5/6 0 2/6 

Penta 4/11 2/9 4/8 0/1 0/1 

KonS 6/13 1/4 5/5 0 2/8 

MEL 9/9 7/8 9/9 0 2/4 

JärT 0/11 3/5 8/11 0 1/3 

KM 4/6 1/6 10/16 0 0/2 

SVM  1/5 3/13 7/10 0 1/2 

SjTr  4/7 8/9 10/13 0 0/1 

KrLa 10/12 3/3 12/12 0 2/3 

DI 0/5 4/10 9/14 0 0/1 

JT 1/13 1/7 3/7 1/1 2/2 

ST 1  0/16 1/8 0/8 0 0/4 

SjKl 1/5 3/11 7/8 0/2 1/4 

Månsson 0/11 0/2 7/14 0/1 1/2 

GVB 0/5 1/4 5/20 0 0/1 

ET 0/15 2/10 2/11 0 0/5 

ST 2 3/9 5/10 6/7 3/3 0/1 

Swart 0/16 0/1 4/8 1/2 0/3 

Brahe 3/11 2/8 4/9 0 2/2 

Rudbeckius 2/7 2/6 6/9 4/5 2/3 

ST 3 0/13 1/5 3/8 0 0/4 

Ekeblad 2/5 2/8 5/10 3/4 2/3 

JSmT 1/5 3/8 6/15 3/3 0 

Horn 0/8 0/7 1/15 0 0 

Hiärne 0/9 3/7 6/11 0/1 0/2 

Columbus 0/11 0/7 2/8 0/1 0/3 

Dalin 0/10 0/7 0/12 0/1 0 

SRL 13/14 4/4 12/12 0 0 

Gyllenborg 0/12 0/5 1/12 0 0/1 

Högström 0/9 2/11 0/6 0 0/4 

HimÖrt 1/4 0/6 3/16 0/2 0/2 

 

 

 

Tabell 18. VARBRUL-analys av Arg-Vf i äldre fornsvenska. 

Faktorgrupp Faktor Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Lagspråk 21/100 21 0.22 57 

 Religiös prosa 2/100 2 0.79  

 Profan prosa 4/50 8 0.47  

Subjektstyp Pronominell 18/134 13 (0.41) Ej signifikant 

 Icke-pronominell 2/61 3 (0.76)  

 Subjektslös 7/55 13 (0.42)  

Argumentstyp Pronominell 7/43 16 (0.37) Ej signifikant 

 Typ 2 5/33 15 (0.39)  

 Typ 1 10/94 11 (0.49)  

 Particip 4/56 7 (0.60)  

 Övrig 1/24 4 (0.72)  
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Tabell 19. VARBRUL-analys av Arg-Vf i yngre fornsvenska (Kristoffer Landslag ej inkluderad). 

Faktorgrupp Faktor  Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Religiös prosa 31/150 21 0.37 25 

 Tänkeböcker 13/100 8 0.45  

 Profan prosa 16/200 13 0.62  

Subjektstyp Pronominell 39/270 14 0.46 39 

 Icke-pronominell 12/138 9 0.65  

 Subjektslös 9/42 21 0.26  

Argumentstyp Pronominell 38/92 41 0.10 68 

 Typ 2 9/90 10 0.45  

 Typ 1 7/163 4 0.70  

 Particip 2/67 3 0.78  

 Övrig 4/36 11 0.48  

 

Tabell 20. VARBRUL-analys av Arg-Vf i äldre nysvenska 1. 

Faktorgrupp Faktor Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Religiös prosa 28/50 56 0.24 51 

 Tänkeböcker 42/100 42 0.38  

 Profan prosa 16/100 16 0.75  

Subjektstyp Pronominell 31/124 25 0.62 41 

 Icke-pronominell 22/71 31 0.54  

 Subjektslös 33/55 60 0.21  

Argumentstyp Pronominell 19/38 50 0.26 62 

 Typ 2 15/41 37 0.36  

 Typ 1 8/74 11 0.86  

 Particip 27/72 38 0.42  

 Övrig 17/25 68 0.24  

 

 

Tabell 21. VARBRUL-analys av Arg-Vf i äldre nysvenska 2 

Faktorgrupp Faktor Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Textyp Religiös prosa 8/50 16 (0.55) Ej signifikant 

 Tänkeböcker 15/100 15 (0.57)  

 Profan prosa 45/200 23 (0.45)  

Subjektstyp Pronominell 31/168 19 (0.52) Ej signifikant 

 Icke-pronominell 23/123 19 (0.51)  

 Subjektslös 14/59 24 (0.44)  

Argumentstyp Pronominell 17/69 25 (0.41) Ej signifikant 

 Typ 2 22/94 23 (0.43)  

 Typ 1 9/91 10 (0.68)  

 Particip 13/61 21 (0.46)  

 Övrig 7/35 20 (0.48)  
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Tabell 22. VARBRUL-analys av Arg-Vf i yngre nysvenska (SRL ej inkluderad). 

Faktorgrupp Faktor Arg-Vf Arg-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

 Religiös prosa 5/50 10 0.26 33 

 Profan prosa 4/150 3 0.59  

Subjektstyp Pronominell 3/104 3 (0.58) Ej signifikant 

 Icke-pronominell 2/58 3 (0.53)  

 Subjektslös 4/38 10 (0.26)  

Argumentstyp Pronominell 3/43 7 (0.36) Ej signifikant 

 Typ 2 2/52 4 (0.51)  

 Typ 1 1/54 2 (0.69)  

 Particip 1/24 4 (0.49)  

 Övrig 2/26 8 (0.33)  

 

Tabell 23. VARBRUL-analys av Vi-Vf i äldre fornsvenska. 

Faktorgrupp Faktor Vi-Vf  Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Lagspråk 15/100 15 0.31 38 

 Religiös prosa 3/100 3 0.69  

 Profan prosa 3/50 6 0.52  

Subjektstyp Pronominell 15/149 10 (0.44) Ej signifikant 

 I-pron. + S-lös   6/101 6 (0.58)  

PP-potential +Sats+Led 3/77 4 0.63 48 

 +Sats–Led 9/29 31 0.15  

  –Sats 9/144 6 0.51  

 

Tabell 24. VARBRUL-analys av Vi-Vf i yngre fornsvenska. 

Faktorgrupp Faktor Vi-Vf Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Lagspråk 17/50 34 0.03 56 

 Övrig 6/450 1 0.59  

Subjektstyp Pronominell 13/300 4 0.58 46 

 Icke-pronominell 4/135 3 0.56  

 Subjektslös 6/61 10 0.12  

PP-potential +Sats+Led 8/120 7 0.18 64 

 +Sats–Led 9/69 13 0.10  

  –Sats 6/311 2 0.74  
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Tabell 25. VARBRUL-analys av Vi-Vf i äldre nysvenska 1. 

Faktorgrupp Faktor Vi-Vf Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Religiös prosa 13/50 26 0.48 26 

 Tänkeböcker 32/100 32 0.38  

 Profan prosa 19/100 19 0.64  

Subjektstyp Pronominell 30/151 20 0.58 51 

 Icke-pronominell 18/70 26 0.58  

 Subjektslös 16/29 55 0.07  

PP-potential +Sats+Led 30/87 34 0.27 70 

 +Sats–Led 15/29 51 0.12  

  –Led+Sats 18/124 15 0.74  

  –Led–Sats 1/10 10 0.82  

 

Tabell 26. VARBRUL-analys av Vi-Vf  i äldre nysvenska 2. 

Faktorgrupp Faktor Vi-Vf Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Religiös prosa 6/50 12 (0.50) Ej signifikant 

 Tänkeböcker 13/100 13 (0.48)  

 Profan prosa 23/200 12 (0.51)  

Subjektstyp Pronominell 26/203 13 (0.47) Ej signifikant 

 Icke-pronominell 9/110 8 (0.60)  

 Subjektslös 7/37 19 (0.36)  

PP-potential +Sats+Led 25/135 19 0.36 24 

 +Sats–Led 2/22 9 0.56  

  –Led 15/193 8 0.60  

 

 

Tabell 27. Belägg på Vi-Vf i yngre nysvenska efter faktortillhörighet (VARBRUL-analys ej genomförd 

på grund av hög risk för interaktion). 

Faktorgrupp Faktor Vi-Vf Vi-Vf % Sannolikhetsvärde Spännvidd 

Texttyp Lagspråk 40/50 80 – – 

 Övriga 1/200 <1 –  

Subjektstyp Pronominell 16/145 11 – – 

 Icke-pronominell 14/68 20 –  

 Subjektslös 11/26 30 –  

PP-potential +Sats+Led 15/95 16 – – 

 +Sats–Led 6/16 27 –  

  –Led+Sats 19/127 15 –  

  –Led–Sats 1/6 17 –  

 


