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Sammandrag

Uppsatsen behandlar konstruktionsmönster vid de bitransitiva verben sända och giva i äldre
fornsvenska, yngre fornsvenska och äldre nysvenska. I uppsatsen undersöks dels fördelningen
mellan de fyra konstruktionsalternativen DAT-ACK, ACK-DAT, PP-ACK och ACK-PP för
sända respektive giva under var och en av de undersökta perioderna, dels vilka semantiska
och informationsstrukturella faktorer som ligger bakom valet av en viss konstruktionsvariant
vid ett visst verb under en viss tidsperiod. Resultaten visar att för verbet sända föreligger inga
signifikanta skillnader i fördelningen av konstruktionsalternativ mellan de tre tidsperioderna.
Verbet konstrueras med ACK-PP i över hälften av fallen under alla tidsperioderna, medan
DAT-ACK genomgående står för ungefär en tredjedel av beläggen. Verbet giva uppvisar där-
emot en signifikant minskad användning av ACK-DAT mellan yngre fornsvenska och äldre
nysvenska, medan bruket av ACK-PP ökar under samma period. Mellan äldre fornsvenska
och yngre fornsvenska ökar bruket av DAT-ACK, medan ACK-PP blir ovanligare. Båda dessa
tendenser beror dock på en specifik användning av ACK-PP i Fornsvenska legendariet, och
speglar förmodligen inte utvecklingen i språket som helhet. Vad gäller de informationsstruktu-
rella faktorerna påverkar dessa valet av konstruktionstyp i stort sett som väntat, i så måtto att
kortare, pronominella och definita led (dvs. informationsstrukturellt tematiska led) ofta place-
ras före längre, icke-pronominella och indefinita led (informationsstrukturellt rematiska).
Analysen av de semantiska variablerna visade att DAT-ACK vid båda verben gynnas av ani-
mata m/m-argument (MOTTAGARE/MÅL) och abstrakta p/t-argument (PATIENT/TEMA), medan ACK-
PP å andra sidan gynnas av inanimata m/m-argument och konkreta p/t-argument. Vid verbet
sända konstrueras DAT-ACK enbart med animata m/m-argument, medan verbet giva i äldre
och yngre fornsvenska endast konstrueras med ACK-PP om m/m-argumentet är inanimat. En
semantisk utvidgning av ACK-PP vid verbet giva uppstår emellertid i äldre nysvenska, där
konstruktionsvarianten blir kompatibel även med animata m/m-argument. ACK-DAT är vid
verbet giva vanligare när p/t-argumentet betecknar någonting konkret, vilket indikerar en se-
mantisk uppdelning inte bara mellan dubbelobjektsvariant och prepositionsvariant utan även
mellan de båda dubbelobjektsvarianterna DAT-ACK och ACK-DAT.

Nyckelord: bitransitiva verb, argumentstruktur, fornsvenska, äldre nysvenska, konstruktions-
grammatik
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1. Inledning

En av de mer omvälvande förändringar som det svenska språket genomgick under 1300- och
1400-talet var förlusten av fyrkasussystemet. Till synes parallellt med kasussystemets avveck-
ling fick språket en fastare ordföljd, och i många fall kom prepositioner att träda in för att fyl-
la några av de syntaktiska funktioner som tidigare hade hanterats av kasusmorfologi (jfr Wes-
sén 1965:84, Reinhammar 1973:229–244, Skrzypek 2005:129). Vilka faktorer som låg bakom
kasussystemets upplösning och vilka vidare språkförändringar som kasussammanfallet senare
ledde fram till är frågor som diskuterats flitigt inom nordistiken genom åren.

Förändringarna i svenskan under medeltiden är samtidigt också av allmänt språkveten-
skapligt intresse – hur går det till när språk förlorar sina kasus, och vilka konsekvenser får det
för språket i övrigt? Här ger svenskan möjlighet till en intressant fallstudie, eftersom dess ut-
veckling finns relativt väl dokumenterad i skrift från 1200-talet och framåt (jfr Delsing 2014:
27). Med denna uppsats hoppas jag, genom att studera hur konstruktionsmönstren vid de bi-
transitiva verben sända och giva har förändrats mellan 1200- och 1700-talet, kunna åstadkom-
ma en liten pusselbit till gåtan om det svenska kasussammanfallet, och även bidra till förståel-
sen av språkliga förändringsprocesser i allmänhet.

I modern svenska kan många bitransitiva verb konstrueras med antingen två varandra ef-
terföljande objekt (1a) eller med ett objekt och en prepositionsfras (1b). Denna möjlighet
fanns redan i fornsvenskan. Fornsvenskan, där ordföljden överlag var mindre strikt reglerad
än dagens svenska, erbjöd dock även möjligheten att låta objekten vid ett bitransitivt verb stå i
omvänd ordning (där kasusmorfologi ofta hjälpte till att hålla objektens syntaktiska funktioner
isär) (1c). Det var dessutom möjligt att låta en prepositionsfras stå före ett ensamt objekt (1d).

(1) a. Mannen gav hästen ett äpple.
b. Mannen gav ett äpple till hästen.
c. Mannen gav ett äpple hästen.
d. Mannen gav till hästen ett äpple.

I denna uppsats undersöker jag hur dessa fyra konstruktionsvarianter använts vid verben sän-
da och giva i fornsvenska och äldre nysvenska, dvs. under perioden 1225–1732. I de fyra ex-
empelmeningarna ovan har (1b) och (1d) det gemensamt att ett av argumenten konstrueras
med preposition, medan preposition saknas i (1a) och (1c). I exempel (1a) och (1d) står häs-
ten före ett äpple, medan ett äpple står före hästen i (1b) och (1c). Det finns således likheter
på två plan mellan de fyra konstruktionsvarianterna – vad gäller dels förekomst eller avsaknad
av preposition för det ena av objektargumenten,1 dels ordningsföljden mellan objektargumen-
ten. Relationen mellan de fyra varianterna illustreras i tabell (1) nedan.

Jag använder termerna m/m-argument respektive p/t-argument som konstruktionsöver-
skridande beteckningar för de två objektargumenten. M/m-argument syftar på det argument
som i regel betecknar någon av de semantiska rollerna MOTTAGARE eller MÅL, och som antingen

1 Jag använder termen objektargument för att referera till de två argument som utöver subjektet kan förekom-
ma vid ett bitransitivt verb.
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står som dativobjekt/indirekt objekt i en dubbelobjektsvariant eller som prepositionsfras i en
prepositionsvariant (dvs. hästen i exemplen ovan). Med p/t-argument avses det argument som
i regel har den semantiska rollen PATIENT eller TEMA, och som står som ackusativobjekt/direkt
objekt, antingen i en dubbelobjektsvariant eller i en prepositionsvariant.2

Tabell 1. Konstruktionsvarianter

Ledföljd: m/m-p/t Ledföljd: p/t-m/m

Ingen preposition DAT-ACK: Mannen gav hästen ett äpple ACK-DAT: Mannen gav ett äpple hästen

Preposition PP-ACK: Mannen gav till hästen ett äpple ACK-PP: Mannen gav ett äpple till hästen

Exemplen i (1) samt översikten i tabell (1) ovan visar det jag refererar till som olika konstruk-
tionsvarianter. Synonymt använder jag begreppen konstruktionsalternativ och konstruktions-
typer. Konstruktionstyperna i exemplen (1a) och (1c) går under benämningen DAT-ACK res-
pektive ACK-DAT, vilka jag gemensamt omnämner som dubbelobjektsvarianter. På motsva-
rande sätt har konstruktionsvarianterna i (1b) och (1d) beteckningarna ACK-PP respektive
PP-ACK, och dessa omnämns båda som prepositionsvarianter.

I min kandidatuppsats (Valdeson 2012) framkom att fördelningen mellan de två ledföljds-
varianterna m/m-p/t och p/t-m/m vid verbet giva/ge varit relativt stabil alltsedan äldre forn-
svenska, och att ACK-PP från och med 1700-talet tycks ersätta ACK-DAT som det konstruk-
tionsalternativ som erbjuder möjligheten att placera p/t-argumentet före m/m-argumentet. I fö-
religgande uppsats görs en mer närgående studie av variationen mellan de fyra konstruktions-
varianterna ovan vid verben sända och giva i fornsvenska och äldre nysvenska. På så sätt hop-
pas jag kunna bidra till en bättre förståelse för om, och i så fall hur, det ökade bruket av pre-
positioner i äldre nysvenska kan ses som en direkt ersättning för förlusten av den fornsvenska
kasusmorfologin.

Att jag valt att undersöka just verben sända och giva har dels ett praktiskt, dels ett teore-
tiskt skäl. Rent praktiskt tillhör giva och sända de mest frekventa bitransitiva verben i åtmin-
stone fornsvenska,3 och de är därmed lämpliga att ha som utgångspunkt för en kvantitativ ana-
lys. Bitransitiva verb förekommer annars relativt sällan med både m/m-argument och p/t-ar-
gument explicit uttryckta, vilket innebär att det i övrigt skulle vara svårt att utföra statistiska
analyser på enskilda verb. Det är dessutom av teoretiskt intresse att undersöka just alterne-
ringen mellan konstruktionsalternativ vid dessa två verb. Ett flertal forskare (se ex. Pinker
2013:97) har, vad gäller motsvarande fenomen i engelskan, poängterat det faktum att när ar-
gumentstrukturen vid ett bitransitivt verb tar sig uttryck i form av dubbelobjektsvariant beton-
as den possessiva aspekten av händelsen, dvs. ägobytet, medan en prepositionsvariant lägger
tonvikten vid den konkreta överföringen av ett föremål till ett mål. Detsamma torde kunna sä-

2 Termerna motsvarar begreppen Proto-Recipient och Proto-Patient hos ex. Primus (1998).
3 I en pilotstudie inför denna uppsats, där jag manuellt excerperade Noreen & Benson (2010 [1954]) i sin hel-

het för att få fram samtliga belägg på konstruktionstyperna DAT-ACK, ACK-DAT, PP-ACK och ACK-PP, vi-
sade sig de fem vanligaste bitransitiva verben vara giva (28 belägg), bøta ’böta’ (13), sægia ’säga’ (5), fa
’skaffa’ (4) och sænda (4).
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gas om dubbelobjekts- respektive prepositionsvariant i svenskan, och grundbetydelserna i de
två konstruktionsvarianterna påminner därmed om betydelsen hos verben giva respektive sän-
da, vilket gör det relevant att undersöka i vilken utsträckning dessa verb förekommer med de
olika konstruktionsalternativen, samt även att utröna ifall samma faktorer ligger bakom valet
av konstruktionstyp vid respektive verb.

Mitt angreppssätt är mestadels kvantitativt, och jag för i regel inte några utförligare reso-
nemang om enskilda exempel (med undantag för avsnitt 4.2, där jag redogör mer ingående för
användningen av olika prepositioner), utan fokuserar i stället på statistiska skillnader i fördel-
ningen av de olika konstruktionsvarianterna. För att ge en tydligare överblick över mitt mate-
rial återfinns därför i bilaga 2 en utförligare samling exempel, med ett belägg per verb och
konstruktionstyp från var och en av de undersökta texterna.

I återstoden av detta kapitel ges först en allmän introduktion och förklaring till vad man
inom olika forskningsinriktningar menar med begreppet bitransitivitet (avsnitt 1.1), och däref-
ter följer en kort genomgång av det större språkhistoriska sammanhang som de fenomen jag
undersöker ingår i (avsnitt 1.2). Slutligen specificeras i avsnitt 1.3 uppsatsens syfte.

I kapitel 2 redogör jag för den tidigare forskning som uppsatsen tar sin utgångspunkt i,
såväl på det empiriska som på det teoretiska planet. I kapitel 3 presenterar jag mitt material
och går igenom de metoder jag använt mig av för att nå fram till mina resultat. Resultaten pre-
senteras sedan i kapitel 4, och i kapitel 5 diskuterar jag mina resultat mot bakgrund av tidigare
forskning. 

1.1 Bitransitivitet

Verben sända och giva klassas båda som bitransitiva verb, men i och med att de har olika
grundbetydelser är det intressant att jämföra hur konstruktionsmönstren skiljer sig åt mellan
verben. Verbet giva har, i såväl fornsvenska som nysvenska, en kärnbetydelse ’räcka, över-
lämna, skänka’ (se Söderwall 1884–1918 bd. 1 s. 404–405, SAOB 10:443). Verbet är dock
synnerligen polysemt, och i fornsvenska används det ofta i betydelsen ’gifta bort’ (Söderwall
a.a. s. 405). Betydelsen hos verbet sända kan sammanfattas som ’se till att eller låta ngn eller
ngt flyttas (till en viss plats)’ (jfr Söderwall 1884–1918 bd. 2 s. 593, SAOB 33:16211). Verbet
motsvaras i modern svenska i många fall av verbet skicka (jfr att SAOB 33:16212 betecknar
bruket av sända i betydelsen ’överbringande av ngt […] medelst visst […] kommunikations-
medel’ som ”ngt ålderdomligt”). I mitt material förefaller dock verbet sända behålla sin bety-
delse (motsvarande ungefär engelskans send) genom hela den undersökta perioden.

Som redan nämnts i inledningen kan såväl verbet sända som verbet giva ha m/m-argu-
mentet uttryckt i form av en prepositionsfras – Mannen gav ett äpple till hästen; Hon sände
hästen till stallet. Inom funktionell språktypologisk forskning (se t.ex. Haspelmath 2005; Mal-
chukov m.fl. 2007) betraktas dessa två olika sätt att uttrycka m/m-argument som i princip lik-
värdiga exempel på bitransitiva konstruktioner; funktionen är densamma även om den formel-
la markeringen – objektens inbördes ordning eller bruk av preposition – skiljer sig åt. Haspel-
math (2005) definierar bitransitiva konstruktioner som trivalenta strukturer innehållande ett
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agent-liknande argument, ett mottagar-liknande argument samt ett tema-liknande argument,
oavsett hur dessa kodas morfologiskt.

Inom konstruktionsgrammatik brukar the ditransitive construction (viken jag framöver
omnämner som den bitransitiva konstruktionen, se Goldberg 1995; 2006) användas som en
term förbehållen dubbelobjektsvarianten (se vidare avsnitt 2.3 nedan). Enligt konstruktions-
grammatiken kan bitransitivitet ses som en egenskap hos en viss typ av argumentstrukturkon-
struktion, som står i motsättning till andra betydelsemässigt snarlika argumentstrukturkon-
struktioner som the caused-motion construction (hädanefter omnämnd som orsakad-rörelse-
konstruktionen), till vilken prepositionsvarianterna räknas. Det är således enbart en viss typ av
argumentstrukturkonstruktion som är bitransitiv och inte enskilda verb, även om vissa verb,
som sända och giva, av semantiska skäl låter sig kombineras med den bitransitiva konstruk-
tionen på ett mer naturligt sätt än andra. En bitransitiv konstruktion kan dock, enligt det kon-
struktionsgrammatiska synsättet, även kombineras med verb som normalt sett inte brukar be-
traktas som bitransitiva, som ex. verbet sparka i satsen Han sparkade henne en boll.

Svenska Akademiens grammatik (hädanefter omnämnd som SAG) följer en mer traditio-
nell linje och definierar bitransitivitet snarast som en inherent egenskap hos vissa verb. Förfat-
tarna skriver att bitransitiva verb är ”[v]erb med två objekt”, men konstaterar även att
”[m]ånga bitransitiva verb kan alternativt konstrueras med ett ensamt objekt […] och ett bun-
det adverbial” (SAG 3 s. 299). Huruvida även konstruktionen med objekt plus bundet adver-
bial ska betraktas som bitransitiv framgår inte riktigt, men deras synsätt tycks under alla om-
ständigheter utgå ifrån att det primärt är verb, och inte argumentstrukturkonstruktioner, som är
bitransitiva.

I denna uppsats använder jag begreppet bitransitiva verb till största del i enlighet med
SAG, dvs. i den aningen vida betydelsen ’verb som normalt sett kan ta två objekt’. När jag
diskuterar mina resultat utifrån ett mer specifikt konstruktionsgrammatiskt perspektiv använd-
er jag mig emellertid av den bitransitiva konstruktionen som benämning på den argument-
strukturkonstruktion som innehåller två objekt, och som kontrasteras mot orsakad-rörelse-
konstruktionen, vilken motsvarar konstruktion med bundet adverbial i SAG.

1.2 Språkhistorisk kontext

Den period som står i fokus för undersökningen i denna uppsats omfattar äldre fornsvenska
(1225–1375), yngre fornsvenska (1375–1526) samt äldre nysvenska (1526–1732). Jag utgår
från den traditionella indelningen i tre perioder, men det är viktigt att komma ihåg att en sådan
gränsdragning mellan de olika perioderna alltid är godtycklig, och att språket är statt under
ständig förändring.

En av de mest markanta skillnaderna mellan fornsvenska och nysvenska är hur det forn-
svenska fyrkasussystemet (vilket uppvisade morfologisk distinktion mellan nominativ, geni-
tiv, ackusativ och dativ) gradvis förenklas under äldre och yngre fornsvensk tid, för att så gott
som ha upphört att verka i språket vid övergången till äldre nysvenska. Avvecklingen av ka-
sussystemet sker i flera steg, där en del kasusformer sammanfaller redan kring 1300-talets
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början (exempelvis får personliga pronomen i första och andra person singular samma form i
dativ och ackusativ vid denna tid), medan andra distinktioner överlever längre (se Delsing
2014).

Förutom en del morfologiska sammanfall förändras också de olika kasusens funktioner
och användningsområden runt år 1300. Delsing (2014:35) menar att denna omstrukturering av
kasussystemets funktion gör att morfologiskt kasus i princip blir redundant vid denna tid. Del-
sing (a.a. s. 36) framhäver dock just ACK-DAT-ledföljden vid bitransitiva verb som exempel
på en kontext där kasusmorfologin fortfarande fyller en funktion.4 Som en följd av detta finns
det också utrymme för de formella kasusdistinktionerna att försvinna ur språket utan att det
behöver få alltför omvälvande konsekvenser för språket i övrigt, och detta händer också rela-
tivt snart i åtminstone Mälardalsområdet, där kasusböjningen går förlorad ur språket vid mit-
ten av 1400-talet (a.a. s. 37).5

I takt med att kasussystemet fasas ut får svenskan också en mer reglerad ordföljd. I forn-
svenskan, där syntaktiska relationer i större utsträckning kan förmodas ha uttryckts med hjälp
av kasusmorfologi, fanns mer utrymme för ordföljden att variera utan att detta behövde påver-
ka betydelsen (se Wessén 1965:212–213). Faarlund (2002:1149) beskriver det som att ordfölj-
den övergår från att i första hand regleras av informationsstrukturen till att i moderna fast-
landsnordiska språk i större utsträckning vara styrd av grammatiska regler.

Samtidigt som ledföljden tar över en del av kasusens tidigare funktioner, ökar också bru-
ket av perifrastiska konstruktioner, dvs. prepositionsfraser, för funktioner som tidigare ut-
tryckts med hjälp av kasusändelser (jfr Skrzypek 2005:129–132; se även Reinhammar 1973:
229–244). Såväl den fastare ordföljden som det ökade bruket av prepositioner är av stor bety-
delse som utgångspunkter för denna uppsats, då det förra kan kopplas till en minskad använd-
ning av icke-kanoniska ledföljder som exempelvis ACK-DAT, medan den senare tendensen
bl.a. involverar förekomsten av prepositionskonstruktioner vid bitransitiva verb.

1.3 Syfte

Det övergripande syftet med denna uppsats är att, genom en studie av konstruktionsmönster
vid bitransitiva verb, försöka närma sig ett svar på frågan i vilken grad bruket av perifrastiska
prepositionskonstruktioner kan ses som en direkt ersättning för de uttrycksmöjligheter som
försvann i och med kasussystemets avveckling. Den mest grundläggande fråga jag försöker
besvara är hur vanligt förekommande de fyra konstruktionsalternativen DAT-ACK, ACK-
DAT, PP-ACK och ACK-PP är i förhållande till varandra vid verben sända och giva i äldre
och yngre fornsvenska samt äldre nysvenska, utifrån hypotesen att de båda prepositionsvari-
anterna (PP-ACK och ACK-PP) förväntas öka i frekvens i äldre nysvenska jämfört med tidig-
are perioder. Dessutom försöker jag i uppsatsen utreda frågan vilka informationsstrukturella
och semantiska faktorer som påverkar valet av konstruktionstyp vid dessa två verb under de

4 Delsing talar om ”bitransitiva verb, där ju fornsvenskan kan ha objekten i vilken ordning som helst”.
5 Kasussystemet (eller delar av det) har dock överlevt i vissa svenska dialekter ända in i modern tid (se t.ex.

Reinhammar 1973).
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tre undersökta perioderna, för att på så sätt kunna se om valet mellan DAT-ACK och ACK-
DAT i fornsvenska styrs av samma faktorer som valet mellan DAT-ACK och ACK-PP i ny-
svenska.

I och med att jag undersöker två olika verb som har olika betydelse men förekommer med
samma argumentstrukturkonstruktioner blir ytterligare ett syfte med uppsatsen att jämföra hur
de båda verben konstrueras under varje enskild period, samt hur konstruktionsmönstren för-
ändras över tid för respektive verb. I mitt diskussionskapitel utreder jag potentiella förklaring-
ar till de skillnader som finns mellan hur de båda verben konstrueras under respektive period,
samt varför konstruktionsmönstren ändras över tid. Diskussionen tar till största del sin ut-
gångspunkt i konstruktionsgrammatisk terminologi (se vidare avsnitt 2.3).

2 Bakgrund

I detta kapitel redogör jag för forskning om argumentstruktur vid bitransitiva verb. I avsnitt
2.1 refereras forskning om bitransitiva verb i svenskan. Avsnitt 2.2 ger en bakgrund till den
metod jag använt mig av för att få fram mina empiriska resultat. I avsnittet redogör jag för hur
statistiska variabelanalyser tillämpats för att undersöka valet mellan olika konstruktionsalter-
nativ vid bitransitiva verb i framför allt engelska, men även i andra germanska språk. Avsnitt
2.3, slutligen, redogör för hur bitransitivitet behandlas utifrån en konstruktionsgrammatisk
synvinkel. 

2.1 Bitransitiva verb i svenska

I detta avsnitt ges en relativ utförlig redogörelse för den forskning som finns om bitransitiva
verb och konstruktionsvarianter i svenska. I avsnitt 2.1.1 refereras hur bitransitiva verb be-
skrivs i SAG. Avsnitt 2.1.2 redogör för övrig forskning om förhållandena i modern svenska,
och avsnitt 2.1.3 behandlar forskning om fornsvenska och äldre nysvenska.

2.1.1 Bitransitiva verb enligt SAG

Som nämnts i avsnitt 1.1 ovan definieras bitransitiva verb i SAG (3:298) som ”[v]erb med två
objekt”. Där konstateras dock även att det finns ett alternativt konstruktionssätt med ”ett en-
samt objekt […] och ett bundet adverbial [dvs. prepositionsvariant]” (a.a. s. 299). Enligt SAG
är till den vanligaste prepositionen, men det nämns att även prepositionerna åt och för kan fö-
rekomma. Prepositionen åt anses dock användas främst ”när adverbialet anger den som mot-
tar något producerat”, medan för används tillsammans med exempelvis verbet visa (visa ngt
för ngn) (ibid). I vissa regionala varieteter (finlands- och nordsvenska) är det enligt SAG (3:
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466) möjligt att använda åt även för att beteckna m/m-argument (”[e]n aktant som mottar nå-
got som subjektsreferenten överlåter”) vid verb som exempelvis ge och skänka.

I SAG (3:299) poängteras att inte alla bitransitiva verb kan konstrueras med prepositions-
variant, och att det dessutom finns en del semantiska restriktioner som begränsar användning-
en av prepositioner vid bitransitiva verb. Dessa restriktioner gäller främst när m/m-argumentet
(”det indirekta objektet” i deras terminologi) har rollen av missgynnad (ex. beröva ngn ngt)
eller på annat sätt påverkad (ex. förorsaka ngn ngt), där endast dubbelobjektsvariant är möj-
ligt (ibid). I en fotnot på s. 299–300 nämns också att det inte heller är vanligt med preposi-
tionsvariant ifall m/m-argumentet anger ”den gynnade” samtidigt som p/t-argumentet (”det di-
rekta objektet”) betecknar någonting abstrakt, och på detta ges ett antal exempel med bl.a.
verbet ge – ge honom en kyss, ge dig en upplevelse, ge mig min största framgång, ge dörren
en spark, ge ngn en arg blick. I sammanhang som dessa skulle det, enligt SAG (ibid), framstå
som märkligt att använda en prepositionsvariant – ?ge en kyss till honom.

SAG ger också en förklaring till varför en viss konstruktionsvariant väljs i ett visst sam-
manhang i de fall där både dubbelobjekts- och prepositionsvariant är semantiskt möjliga. Re-
sonemanget bygger till stor del på begreppet prominens, vilket är en term som betecknar det
”psykologiskt framträdande i det givna textsammanhanget” (SAG 2:290). Prominenta argu-
ment är ofta definita och utgörs ofta av ett anaforiskt pronomen som dessutom ofta betecknar
en animat referent.

Kopplingen mellan prominens och valet av konstruktionsvariant kommer till uttryck på så
sätt att i en dubbelobjektsvariant är normalt sett m/m-argumentet mer prominent än p/t-argu-
mentet, vilket illustreras av exemplet Arne gav sin granne en bok, där sin granne är mer pro-
minent än en bok (SAG 3:299). Det ska dock gå lika bra att säga Arne gav en bok till sin gran-
ne, dvs. att använda en prepositionsvariant även när m/m-argumentet är mer prominent än p/t-
argumentet. När p/t-argumentet är mer prominent än m/m-argumentet gäller dock att preposi-
tionsvarianten är vanligare än dubbelobjektsvarianten; Arne gav boken till en granne fungerar
således bättre än Arne gav en granne boken. 

Objektargumentens inbördes prominens spelar alltså främst roll för valet av dubbelob-
jektsvariant (där m/m-argumentet helst ska vara mer prominent än p/t-argumentet), medan
prepositionsvarianten tycks kunna användas oavsett objektargumentens prominens. Denna be-
skrivning av valet av konstruktionsvariant vid bitransitiva verb (dvs. att dubbelobjektsvariant-
en är pragmatiskt mer begränsad än prepositionsvarianten) påminner till stor del om de förkla-
ringar som lagts fram om motsvarande fenomen i såväl danska (se Kizach & Winther Balling
2013) som engelska (se Brown m.fl. 2012).

2.1.2 Modern svenska

Utöver det som skrivs om bitransitiva verb i SAG är mängden empiriska studier över bitransi-
tiva verb och konstruktionsvarianter i svenska relativt begränsad. Det finns dock ett antal stu-
dier i ämnet av Silén (ex. 2005, 2008, 2009). Silén (2008) undersöker specifikt verbet ge, och
jämför hur verbet konstrueras i sverigesvenska respektive finlandssvenska. I hennes sverige-
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svenska material utgör dubbelobjektsvarianten 85 % av alla de fall där båda objektargumenten
är uttryckta, medan motsvarande siffra för finlandssvenska enbart ligger på 40 % (a.a. s.
118).6 I finlandssvenska står prepositionsvariant med prepositionen åt ensam för 50 % av alla
förekomster (dvs. av alla förekomster totalt), medan denna preposition står för en ytterst blyg-
sam andel av de sverigesvenska beläggen (ibid). Dessutom hittar Silén en del belägg på vari-
anten PP-ACK i finlandssvenskan, vilken inte förekommer i det sverigesvenska materialet
(a.a. s. 130–132). Det föreligger alltså en väsentlig skillnad mellan de båda svenska varieteter-
na med avseende på hur verbet ge konstrueras, något som Silén förklarar med att finlands-
svenskan influerats av finskan, där verbet antaa ’ge’ konstrueras med m/m-argument (”motta-
garen” i Siléns terminologi) i kasus allativ, vilket enligt Silén kan sägas motsvara preposi-
tionsfras med åt (a.a. s. 140). (Att detta möjligen är en aningen förhastad slutsats återkommer
jag till i diskussionen i avsnitt 5.3 nedan.)

Silén (2009) undersöker även vilken typ av objekt som förekommer i de olika konstruk-
tionsvarianterna i sverigesvenska och finlandssvenska. Hon visar bl.a. att i de allra flesta fall
då verbet ge förekommer med dubbelobjektsvariant i finlandssvenska betecknar p/t-argument-
et (”föremålet” i Siléns terminologi) någonting abstrakt, medan p/t-argumentet i dubbelob-
jektsvarianten i sverigesvenska lika gärna kan vara konkret som abstrakt (a.a. s. 119). Vad gäl-
ler prepositionsvarianten menar Silén att dess förekomst i sverigesvenska oftast kan förklaras
av att m/m-argumentet är rematiskt, dvs. att dess referent inte är sedan tidigare given av kon-
texten (det är ofta längre och uppbär någon form av fokus). Valet av konstruktionsvariant är
alltså styrt av informationsstrukturella faktorer (a.a. s. 121). Vad gäller finlandssvenska verkar
dock ”[i]nformativ vikt” inte spela någon roll för valet av konstruktionstyp (ibid), dvs. valet
av konstruktionstyp tycks inte påverkas nämnvärt av informationsstrukturella faktorer. I fin-
landssvenska förekommer prepositionsvarianten till största delen tillsammans med konkreta
p/t-argument (ibid). I sverigesvenskan verkar dock prepositionsvarianten i högre utsträckning
användas vid abstrakta p/t-argument; i synnerhet prepositionen åt tycks i sverigesvenskan va-
ra specifikt vigd åt bruk av ge tillsammans med abstrakta p/t-argument.

Reinhammar (1973) redogör för hur bitransitiva verb konstrueras i olika svenska dialekt-
er. Angående situationen i de undersökta dialekterna menar Reinhammar att ”[k]onstruktionen
med prep. adverbial [dvs. prepositionsvariant] torde vara brukligare i de flesta dial.” (a.a. s.
77). Intressant är också att hon inte tycks tillskriva semantiken något större inflytande på an-
vändningen av dubbelobjektsvarianten, då hon menar att ”det i första hand inte är verbens be-
tydelse, som motiverar dat. [dvs. dubbelobjektsvariant], utan verbens förmåga att till sig knyta
två obj.” (ibid).

Vidare kommenterar Reinhammar även det faktum att dativen kan ersättas av preposi-
tionsfras och att ”detta t.ex. [är] fallet, när det indir. objektet [m/m-argumentet] är längre än
det direkta [p/t-argumentet]” (1973:77). Intressant är för övrigt också att hon tycker sig se ett
samband mellan framväxten av prepositionsvariant och påverkan från finska (genom finsktal-
ande som bosatt sig i Sverige under framför allt 1600-talet). Reinhammar (a.a. s. 247) finner
nämligen ”att finska bosättningar i regel saknas inom de områden, där dat. bevarats till vår

6 I Siléns resultatsammanställning är även de exempel där m/m-argumentet (”mottagaren” i Siléns terminologi)
lämnats outtryckt medräknade. Jag har således själv räknat ut procentsatserna utifrån Siléns grunddata.
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tid”. Detta kan jämföras med Siléns (2009) hypotes om att variationen mellan olika konstruk-
tionsalternativ i finlandssvenska också skulle kunna härledas till finskt inflytande (se ovan). 

2.1.3 Fornsvenska och äldre nysvenska

Den till dags dato mest övergripande framställningen ev fornsvensk syntax återfinns i Wessén
(1965). Angående ordningsföljden mellan dativobjekt och ackusativobjekt vid bitransitiva
verb konstaterar Wessén (a.a. s. 219) att ”dativen i regeln [står] framför acksativen [sic!]”
(dvs. att DAT-ACK är det vanliga), men framhåller också att dativen kan stå efter ackusativen
(dvs. att ACK-DAT kan förekomma) ”[o]m dativobjektet är betonat eller har en bestämning”.
Av de exempel som ges på denna konstruktionsvariant att döma tycks Wessén med ”bestäm-
ning” mena att exempelvis dativobjekt som innehåller en efterställd relativsats ofta kan stå ef-
ter ackusativobjektet. Wessén kommenterar inte uttryckligen variationen mellan dubbelob-
jektsvariant och prepositionsvariant vid bitransitiva verb, men påpekar att prepositioner i all-
mänhet ”får […] en ökad användning” i fornsvenskan, i samband med att kasusmorfologin
alltmer förlorar sin syntaktiska betydelse (a.a. s. 84).

Förhållandena i fornsvenska har mer utförligt undersökts av Wenning (1930), som be-
handlar diverse olika ordföljdsfenomen i äldre och yngre fornsvenska. Angående växlingen
mellan DAT-ACK och ACK-DAT framhäver Wenning att den förstnämnda är det normala,
”oberoende av ’tyngd’ o.d.” (s. 105). Ledföljden ska alltså inte påverkas nämnvärt av informa-
tionsstrukturella faktorer. Han ger dock ett antal olika förklaringar till varför ACK-DAT trots
allt förekommer, och nämner härvid bl.a. att denna ledföljd kan hänga samman med att acku-
sativobjektet ”är betonat” (a.a. s. 106), att dativobjektet är sammankopplat med en relativbi-
sats (a.a. s. 107) eller, trots allt, att ”en viss övervikt i ’tyngd’ hos den efterställda satsdelen”
kan spela in (a.a. s. 108). Dessutom tillskriver Wenning ett relativt stort förklaringsvärde åt in-
flytande från latinskt skriftspråksskick (a.a. s. 109), och han tycks alltså således se ACK-DAT
som något av en novation eller ett översättningsfenomen i de fornsvenska texterna.

Även variationen mellan ACK-PP och PP-ACK behandlas av Wenning. Han konstaterar
kort att ”[p]rep. uttrycket står i regel efter den nominala bestämningen” (dvs. att ACK-PP är
vanligare) (s. 119), men ger även exempel på sammanhang där PP-ACK kan förekomma. Som
exempel på det senare kan nämnas fall då ”[prepositionsuttrycket] har stark betydelseaccent”
(ibid) eller då m/m-argumentet i prepositionsvarianten utgörs av ett pronomen (a.a. s. 120).
Även ”objektens tyngd” anges som en tänkbar faktor (a.a. s. 122), liksom återigen ”påverkan
av latinskt ordföljdsskick” (a.a. s. 121).

Även Jörgensen (1987) nämner kort förhållandet mellan DAT-ACK och ACK-DAT. I
stort sett följer han Wennings beskrivning av att DAT-ACK är den vanligare ledföljden, men
nämner också att ”[d]et indirekta objektet [m/m-argumentet] placeras […] efter det direkta
objektet [p/t-argumentet] om det är rematiskt eller specificerat av en relativsats” (a.a. s. 138–
139). Jörgensen (ibid) tar också upp det faktum att ”prepositionsinlett indirekt objekt” kan stå
före p/t-argumentet (dvs. att varianten PP-ACK förekommer).

Pitkänen (1983:31) behandlar kortfattat ledföljden mellan dativobjekt och ackusativob-
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jekt i fornsvenska, och refererar i stort sett det som Wenning kommit fram till. Sålunda slår
hon fast att ordningen DAT-ACK är den vanliga, men poängterar samtidigt ”[d]e rätt talrika
undantagen” (där alltså ACK-DAT används i stället), vilka hon menar kan härledas till faktor-
er som ”emfas”, ”tyngd”, ”främmande inflytelser” (latin och tyska) samt en allmänt ”friare
variation” vad gäller ledföljd i fornsvenska.

Den fornsvenska variationen mellan DAT-ACK och ACK-DAT har undersökts mer ingå-
ende av Falk (manus) (som betecknar konstruktionsvarianterna som ”io + do” respektive ”do
+ io”). Hon menar att ACK-DAT-ledföljden i viss mån kan jämföras med prepositionsvariant-
en i modern svenska, så till vida att båda varianterna innebär en möjlighet att förskjuta m/m-
argumentet (”io” i Falks terminologi) åt höger. Dock påpekar Falk att de semantiska restrik-
tioner som kan förklara bruket av prepositionsvariant i modern svenska inte tycks gälla för
ACK-DAT i fornsvenska.

Falk identifierar ett antal faktorer som påverkar valet av ledföljdsalternativ. Bland annat
visar hon att negerade objekt (dvs. ord som ingen och inget) i stort sett alltid föregår icke-ne-
gerade objekt, med undantag för om ettdera av objekten utgörs av ett pronomen, då prono-
menet i stället kommer före det negerade objektet.

Falk undersöker även hur objektens pronominalitet inverkar på ledföljdsvalet, och kom-
mer fram till att pronominella led i regel föregår icke-pronominella led. Detta tycks vara i
stort sett obligatoriskt (så när som på ett fåtal fall) när m/m-argumentet utgörs av ett prono-
men. Om båda objekten uttrycks som pronomen förekommer DAT-ACK i 88 % av fallen, me-
dan motsvarande siffra för de fall där inget av objekten är pronominellt är 72 %. Även såväl
objektens tyngd som definithet har betydelse för valet av ledföljdsvariant. Det är dock tydligt
att DAT-ACK-ledföljden genomgående är vanligare, även i exempelvis de fall som har ett in-
definit m/m-argument kombinerat med ett definit p/t-argument.

I och med att DAT-ACK är så mycket vanligare menar Falk att det framför allt är använd-
ningen av ACK-DAT som måste förklaras. Hon finner att denna ledföljdsvariant är vanlig dels
i det hon (efter Delsing 1999:176) kallar för ”funktionsverbskonstruktion”, där verbet kombi-
neras med ett abstrakt p/t-argument utan någon tydligt referens (såsom giva sak ’anklaga’, gi-
va liv, giva hæmd), dels när p/t-argumentet ”refererar till ett konkret föremål som överlämnas
eller tillägnas mottagaren”.

Falk pekar på en viss överensstämmelse mellan hur fornsvenskans ACK-DAT och prepo-
sitionsalternativet i modern svenska används, så till vida att båda konstruktionsvarianterna
tycks vara särskilt förknippade med konkret ägobyte. Prepositionsvarianten i modern svenska
kan således, menar Falk, ses som en motsvarighet till fornsvenskans ACK-DAT. Användning-
en av prepositionsvariant i modern svenska följer visserligen striktare semantiska restriktion-
er, men Falk finner ändå att ”ordningen do + io är möjlig bara i sådana fall då modern svenska
har prepositionsalternativ”.7

När p/t-argumentet utgörs av ett pronomen fortsätter ACK-DAT enligt Falk att vara det
normala alternativet genom hela den fornsvenska perioden. I de yngre fornsvenska texter där
kasusdistinktionerna börjat suddas ut, som exempelvis Didrik av Bern, är dock ACK-DAT re-

7 Falk jämför sin analys av ACK-DAT i fornsvenska med hur hon själv tidigare (Falk 1990) tolkat den moder-
na isländskans ACK-DAT-ledföljd som en motsvarighet till ACK-PP i språk som svenska och engelska.
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lativt ovanligt med icke-pronominellt p/t-argument. Falk sätter den sjunkande frekvensen
ACK-DAT i samband med att kasusändelserna försvinner, då detta innebär att det inte längre
på morfologisk väg går att skilja dativ från ackusativ. Hon påpekar dock att kasus strikt talat
ofta inte är nödvändigt för tolkningen av en sats, i och med att det enbart genom omvärlds-
kunskap i regel går att skilja de båda objekten åt.

Variationen mellan DAT-ACK och ACK-DAT (”IO-OO-ordföljd” och ”OO-IO-ordföljd”)
mellan 1450 och 1580 (dvs. slutet av yngre fornsvenska och första delen av äldre nysvenska)
har undersökts i en mindre studie av Waldmann (opubl.). Waldmann (a.a. s. 7) finner att DAT-
ACK är mer dominerande under denna period än tidigare under fornsvensk tid. Han visar ock-
så att i de flesta fall där ACK-DAT förekommer är m/m-argumentet (”IO”) efterföljt av en
prepositionsfras av typen ge något någon till handa, något som Waldmann menar eventuellt i
sig kan utgöra anledning till att ACK-DAT väljs till förmån för DAT-ACK. (Denna typ av ex-
empel har också uteslutits ur min undersökning, se exemplen i (5), avsnitt 3.2.1.1.). I alla de
fall där ACK-DAT förekommer utan efterställd prepositionsfras har m/m-argumentet i Wald-
manns material overt kasusmarkering, vilket tyder på att även morfologiskt kasus kan ha bety-
delse för valet av konstruktionstyp. (Att så inte nödvändigtvis behöver vara fallet syns dock
av exemplen i (11), avsnitt 4.1 nedan.)

Nyström (1985) kommenterar kort hur ”indirekta objekt” uppför sig i bisatser i äldre ny-
svenska. (Som indirekt objekt klassar hon utöver traditionella dativobjekt även prepositions-
objekt.) Hon nämner att man skulle vänta sig att tyngre indirekta objekt står efter lättare direk-
ta objekt, men konstaterar att hennes material är för litet för att det ska vara möjligt att komma
fram till något med säkerhet (a.a. s. 107). Aningen överraskande finner hon dock att ”[d]et fö-
refaller som om hypotesen [att tyngre indirekta objekt står efter lättare direkta objekt] inte
skulle stämma” (ibid). Hon undersöker även ifall objektargumentens komplexitet har betydel-
se för ledföljden, men kommer även där fram till att ”konstituenternas struktur tydligen inte
[är] av någon avgörande betydelse”. Slutligen reflekterar Nyström (a.a. s. 110) över att ”[e]f-
tersom kasusböjningen så gott som helt försvinner under denna tid kunde man tänka sig att
dativformen åtminstone i viss utsträckning skulle ersättas med preposition”, men fastslår att
”[s]å är emellertid inte fallet”.

En studie som teoretiskt angränsar det jag undersöker i föreliggande uppsats är Salkvist
(2011). Salkvist undersöker variationen mellan konstruktionsvarianter vid verben giva, sända,
skicka och bringa mellan åren 1600 och 1750 (dvs. senare delen av äldre nysvenska samt bör-
jan av yngre nysvenska). Av Salkvists resultat framkommer bl.a. att det tycks råda ett sam-
band mellan verbet giva och betydelsegruppen ägobyte å ena sidan och mellan verben sända
respektive skicka och betydelsegruppen transport å andra sidan (a.a. s. 37). Belägg som kan
hänföras till betydelsegruppen transport används också i högre grad än belägg som uttrycker
ägobyte tillsammans med prepositionsvariant medan de exempel som avser ägobyte uppvisar
en hög andel dubbelobjektsvariant (a.a. s. 38). Det går således att skönja ett samband mellan
transport, prepositionsfras och verben sända respektive skicka, samt mellan ägobyte, dubbel-
objekt och verbet giva.

Även Reinhammar (1973) behandlar den historiska utvecklingen av konstruktionsvaria-
tionen. Exempelvis påpekar hon att dativen på sätt och vis kan sägas leva kvar när den står
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som indirekt objekt i en dubbelobjektsvariant, även om de formella kännetecknen försvunnit
(Reinhammar 1973:229). Hon ser också ett samband mellan den moderna svenskans fastare
ordföljd och ett minskat behov av morfologisk kasusmarkering: ”Ordföljden kan sägas vara
ett kännetecken för dat., sedan den speciella dativändelsen gått förlorad” (ibid). 

I en kvantitativt inriktad studie visar Valdeson (2012) att variationen i ordningsföljd
mellan m/m-argument (”mottagare”) och p/t-argument (”tema”) varit relativt konstant sedan
fornsvensk tid. I undersökningen (a.a. s. 23–28) slås DAT-ACK och PP-ACK respektive
ACK-DAT och ACK-PP ihop till egna kategorier, där hänsyn tas enbart till ledföljden mellan
objektargumenten. Studien visar att de båda objektargumentens längd och grad av definithet
samt m/m-argumentets animathet har inverkan på valet av ledföljdsvariant. Resultaten från
undersökningen tyder också på att ACK-DAT försvinner innan 1700-talets början, och att
ACK-PP börjar användas i större utsträckning i äldre nysvenska, medan varianten är ovanlig i
yngre fornsvenska.

Valdeson tillämpar en statistisk metod för att genom en s.k. multivariabelstudie komma
fram till vilka variabler som påverkar valet av konstruktionsvariant. Även undersökningen i
föreliggande uppsats är baserad på en variabelstudie, vilken dock är utförd på ett lite annor-
lunda sätt än Valdeson (2012) (se vidare avsnitt 3.2.3). I avsnitt 2.2 nedan ges en översikt över
forskning om bitransitiva verb i framför allt engelska som utförts med liknande statistiska
analyser och som bygger på liknande principer som de jag utgår ifrån i föreliggande uppsats.

2.2 Variabelstudier av bitransitiva verb

Variationen mellan olika konstruktionsvarianter vid bitransitiva verb i engelskan (även känt
som dativalternering, eng. dative alternation) har i ett antal stilbildande studier av Bresnan
m.fl. (ex. Bresnan 2007 och Bresnan m.fl. 2007) analyserats med hjälp av statistiska metoder.
Bresnan m.fl. (2007) undersöker genom en korpusstudie hur stor inverkan ett antal faktorer
har på valet av en viss konstruktionsvariant. Bland de variabler som undersöks återfinns
objektargumentens animathet, definithet, pronominalitet, diskursaccessibilitet (”discourse ac-
cessibility”) samt relativ tyngd, mätt i antal ord (a.a. s. 77). Författarna diskuterar också en av
de stora svårigheterna med att undersöka hur stor inverkan olika variabler har på valet av kon-
struktionstyp, nämligen det faktum att det i regel finns en korrelation mellan många av variab-
lerna. Detta kommer exempelvis till uttryck i att personliga pronomen av naturen är korta, de-
finita, givna i diskursen samt ofta även animata (a.a. s. 76). Problemet löser de genom att ut-
föra sin statistiska analys med hjälp av en s.k. logistisk regressionsmodell, med vilken det är
möjligt att kontrollera flera variabler samtidigt (a.a. s. 77). Genom att ta hänsyn till alla dessa
i någon mån parallellt verkande variabler kommer de fram till en statistisk modell som i rela-
tivt hög utsträckning ska kunna förutsäga valet av konstruktionstyp (a.a. s. 91).

Bresnan (2007) följer upp ovan nämnda undersökning med att i en studie byggd på gram-
matikalitetsbedömningar testa i hur hög grad språkbrukares syntaktiska kunskaper kan sägas
vila på probabilistiska principer. I undersökningen testar Bresnan ifall de ”’soft’ generaliza-
tions” (dvs. gradvida tendenser att välja en viss konstruktionstyp utifrån framför allt informa-
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tionsstrukturella faktorer) som framkommit i korpusstudier av dativalternering också avspeg-
las i hennes informanters grammatiska intuition, vilket visar sig vara fallet (a.a. s. 75). Bres-
nan visar också att konstruktionsvarianter som tidigare forskning dömt ut som ogrammatiska
(t.ex. användning av verben drag och whisper med dubbelobjektsvariant, se a.a. s. 85) kan
godkännas av språkbrukare ifall ”the appropriate soft conditions are met” (dvs. om de förmo-
dade semantiska restriktionerna upphävs av informationsstrukturella faktorer, a.a. s. 75). En
slutsats som Bresnan drar av sin studie är att det sällan är möjligt att dra någon skarp linje
mellan vad som är grammatiskt korrekt eller inte, utan att det i de allra flesta fall är fråga om
gradskillnader, vilka kan testas statistiskt.

Med utgångspunkt i de studier som utförts av Bresnan m.fl. undersöker Wolk m.fl. (2013)
vilka faktorer som legat bakom dativalterneringen i engelska under perioden 1650–1999. De
variabler som undersöks är objektargumentens längd (räknad i antalet ortografiska tecken),
animathet och definithet, vilka alla visar sig inverka på valet av konstruktionstyp (a.a. s. 11–
13). Författarna undersöker också ifall variablernas inverkan på valet av konstruktionsalterna-
tiv ändrats över tid, och de kommer bl.a. fram till att 1900-talets engelska i högre utsträckning
tillåter att inanimata m/m-argument (”recipients” i deras terminologi) förekommer med dub-
belobjektsvariant jämfört med under tidigare perioder (a.a. s. 23).

Liksom i fornsvenskan fanns i fornengelskan en variation mellan två ledföljdsalternativ
för dubbelobjektsvarianten (DAT-ACK och ACK-DAT). Denna ”double object alternation”
har undersökts av De Cuypere (2010, u.utg.) utifrån i stort sett samma teoretiska utgångs-
punkter och med liknande metoder som Bresnan m.fl. (2007) och Wolk m.fl. (2013). De Cuy-
pere (2010:341) formulerar hypotesen att de ”discourse principles” som ligger bakom datival-
terneringen i modern engelska även skulle kunna förklara fornengelskans dubbelobjektsalter-
nering. Hypotesen visar sig stämma till viss del, så till vida att både vad gäller DAT-ACK och
ACK-DAT har argumentens pronominalitet, specificitet (ungefär motsvarande definithet) och
givenhet (”givenness”) inverkan på valet av ledföljdsvariant, medan det däremot visar sig att
m/m-argumentets (”DAT” i De Cuyperes terminologi) animathet inte verkar påverka använd-
ningen av DAT-ACK (vilket kan jämföras med modern engelska, där animata m/m-argument
hellre förekommer med dubbelobjektsvariant än med prepositionsvariant). De Cuypere (u.
utg.) gör en mer ingående multivariabelanalys av samma fenomen, och kommer där även fram
till att de undersökta variablernas inverkan inte tycks ändras nämnvärt under den undersökta
perioden (400–1100). Samtidigt visar sig ACK-DAT bli vanligare under senare delen av peri-
oden.

Ingen mer storskalig kvantitativ analys har, mig veterligen, utförts av dativalternering i
svenska. Sådana föreligger dock vad gäller fenomenet i såväl danska som norska. Den danska
dativalterneringen har undersökts av Kizach & Winther Balling (2013), som med hjälp av en
multivariabelanalys studerar vilka faktorer som ligger bakom vilken konstruktionsvariant dan-
ska modersmålstalare föredrar vid ett antal bitransitiva verb. En av deras slutsatser är att dan-
ska tycks uppföra sig precis som engelska när det kommer till vilken roll givenheten (ungefär
motsvarande prominens i SAG, jfr avsnitt 2.1.1 ovan) spelar för valet av konstruktionstyp
(a.a. s. 1160). I såväl danska som engelska har givenheten betydelse för när dubbelobjektsva-
rianten väljs, medan variabeln saknar betydelse för valet av prepositionsvariant (vilket tycks
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motsvara det resonemang som förs i SAG angående hur objektens prominens påverkar valet
av dubbelobjekts- och prepositionsvariant vid bitransitiva verb i svenska). Kizach & Winther
Balling (a.a. s. 1161) kommer även fram till att den relativa komplexiteten (dvs. längden) mel-
lan argumenten tycks spela en större roll än givenheten för valet av konstruktionsvariant i
danska. 

Dativalterneringens karaktär i norska har behandlats på ett liknande sätt av Styve (2012).
I denna studie undersöks hur olika variabler spelar in för valet av konstruktionstyp i en tal-
språkskorpus respektive en skriftspråkskorpus, och Styve kommer fram till att såväl accessibi-
litet som definithet, pronominalitet, animathet och relativ längd har betydelse för vilken kon-
struktionsvariant som väljs (a.a. s. 34–35). Det frekvensmässiga förhållandet mellan de båda
konstruktionsalternativen tycks vara i stort sett detsamma i skrift och tal, med en andel prepo-
sitionsvariant på ca 17 % inom båda genrerna (a.a. s. 46).

2.3 Bitransitivitet och konstruktionsgrammatik

En av de forskare som sysslat mest med bitransitiva verb utifrån en konstruktionsgrammatisk
inriktning är Goldberg (1995, 2006). I detta avsnitt går jag kortfattat igenom Goldbergs syn på
bitransitiva verb och argumentstrukturkonstruktioner, och ger som bakgrund till detta även en
kort introduktion till de grundläggande principer som konstruktionsgrammatiken bygger på
(se annars Malmsten (2015:88–102) för en introduktion till konstruktionsgrammatik på sven-
ska).

Det bör framhållas att konstruktionsgrammatik som teoretiskt ramverk inte är någon ho-
mogen inriktning. Gemensamt för konstruktionsgrammatiken som helhet är emellertid tanken
att konstruktioner på alla nivåer uppbär betydelse i sig. På samma sätt som enskilda ord har
betydelse, antas även syntaktiska konstruktioner bidra med en betydelse som gör att innebörd-
en av ett yttrande blir mer än bara summan av betydelsen hos de enskilda orden. Detta syns
kanske tydligast vid mer lexikaliserade fraser som i ADJ-aste laget (se Lyngfelt & Forsberg
2012:8), som kan kombineras med i stort sett vilket adjektiv som helst, men där konstruktion-
en i sig redan har en tämligen fast betydelse, vilken inte enbart kan förstås som summan av de
enskilda orden i, ADJ-aste och laget.

Konstruktioner kan ha olika grad av schematicitet (dvs. vara mer eller mindre ”abstrakta”
och ha mer eller mindre lexikalt innehåll givet på förhand). Även mer schematiska argument-
strukturkonstruktioner anses emellertid ha betydelse i sig själva. De fyra konstruktionstyper
som jag undersöker i denna uppsats, och som jag i min resultatredovisning valt att kalla för
DAT-ACK och ACK-DAT respektive PP-ACK och ACK-PP kan, enligt Goldbergs (1995) ter-
minologi, samordnas som instanser av argumentstrukturkonstruktionerna ditransitive con-
struction respektive caused-motion construction, vilka jag på svenska omnämner som den bi-
transitiva konstruktionen och orsakad-rörelse-konstruktionen.8 Dessa två konstruktioner har i
sig var sin (relativt abstrakt) betydelse (den bitransitiva konstruktionen kan, enkelt uttryckt,

8 En kortfattad redogörelse för Goldbergs ditransitive construction återfinns i Lyngfelt (2010:211–212), där äv-
en Goldbergs syn på förhållandet mellan verb och argumentstrukturkonstruktion problematiseras.
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sägas ha betydelsen ’orsakat ägande’), vilken sedan kombineras med semantiken hos de verb
som sätts in i konstruktionen, för att på så sätt skapa en betydelsemässig helhet.

En av konstruktionsgrammatikens hörnstenar är principen om icke-synonymi (se Gold-
berg 1995:67), vilken utgår ifrån att synonymer strikt taget inte existerar, och att två olika
konstruktioner i ett språk därmed alltid måste ha antingen olika betydelse eller åtminstone på
något sätt fylla olika funktioner i språket. En semantisk skillnad mellan den bitransitiva kon-
struktionen och orsakad-rörelse-konstruktionen syns exempelvis på så sätt att när ett verb som
engelskans send används i den bitransitiva konstruktionen ålägger argumentstrukturkonstruk-
tionen en semantisk begränsning som innebär att m/m-argumentet (”send.goal” i Goldbergs
terminologi) måste vara animat, något som inte är nödvändigt ifall verbet send används i orsa-
kad-rörelse-konstruktionen (Goldberg 1995:55). Detta illustreras med exemplen Joe sent a
letter to Chicago och Joe sent Chicago a letter, där sistnämnda variant tvingar till en metony-
misk tolkning av Chicago som syftande på någon eller några specifika personer i Chicago.

Goldberg noterar alltså att det föreligger en semantisk skillnad när verbet send används
med en dubbelobjektsvariant jämfört med när det förekommer med en prepositionsvariant (se
även Lyngfelt 2010:212). Engelskans give, däremot, anses inte få sin betydelse ändrad när det
förekommer i orsakad-rörelse-konstruktionen. Detta till synes motsägelsefulla förhållande för-
klaras med att orsakad-rörelse-konstruktionen, när den används med ett verb som give, ska
tolkas som en metaforisk gestaltning av ägobytet som ”physical transfer” (Goldberg 1995:91).
På detta sätt uppkommer ur orsakad-rörelse-konstruktionen en ”extension” – transfer-orsak-
ad-rörelse-konstruktionen (”Transfer-Caused-Motion Construction”) (a.a. s. 90) – vilken har
samma semantik som den bitransitiva konstruktionen, men en annan pragmatisk funktion.

Även den bitransitiva konstruktionen kan, enligt Goldberg (1995:94–95) användas i en
”metaphorical extension”. Detta gäller vid uttryck som She gave him a kick eller She gave
him a headache, där det inte går att tala om ett regelrätt ägobyte, utan där det snarare handlar
om att verbet give i kombination med ett abstrakt objekt gör att en handling riktad mot en viss
person metaforiskt gestaltas som ett objekt som ges till personen i fråga.

Slutligen bör påpekas att inom konstruktionsgrammatiken betraktas konstruktioner i regel
som språkspecifika fenomen – det går således inte att prata om någon universell ”ditransitive
construction”, utan varje konstruktion måste studeras på sina egna premisser i varje enskilt
språk (jfr Croft 2001:50). Man bör därför iaktta viss försiktighet om man använder termer
som ursprungligen myntats för beskrivningen av ett annat språk än det man själv studerar. Där
det finns likheter i användningen av en konstruktion i ett visst språk och en konstruktion i ett
annat språk, kan det dock av praktiska skäl vara lämpligt att också referera till dessa konstruk-
tioner med samma namn för de båda språken (jfr Croft a.a. s. 50–51). Just användningen av
den bitransitiva konstruktionen och orsakad-rörelse-konstruktion har också studerats i ett fler-
tal språk med utgångspunkt i Goldbergs terminologi (se t.ex. Leino 2010 om motsvarande
konstruktioner i finska).
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3 Material och metod

Detta kapitel består av två huvudavsnitt. I avsnitt 3.1 introducerar jag det material som legat
till grund för min studie (3.1.1), och problematiserar också materialets karaktär (3.1.2). I av-
snitt 3.2 redogör jag för hur jag gått till väga vid excerperingen av belägg (3.2.1), hur beläg-
gen kategoriserats (3.2.2), samt hur den statistiska analys som mina resultat bygger på har ge-
nomförts (3.2.3).

3.1 Material

Detta avsnitt behandlar de texter som jag undersökt för min studie. I avsnitt 3.1.1 presenteras
alla texter i tabellform, och några av de mer problematiska texterna behandlas också lite mer
ingående. I avsnitt 3.1.2 diskuterar jag källäget för de tre undersökta perioderna, och argu-
menterar för hur det, trots det brokiga och inkompletta materialet, går att genomföra seriösa
språkvetenskapliga studier om fornsvenska och äldre nysvenska.

3.1.1 Undersökta texter

Mitt material består uteslutande av fornsvenska och äldre nysvenska texter som finns tillgäng-
liga i digitalt format och därmed också går att söka igenom efter specifika verbformer (se vi-
dare avsnitt 3.2.1 nedan). Detta gör det enklare att snabbt excerpera en större mängd relevanta
belägg, vilket i sin tur underlättar en kvantitativ analys. Tabell 2 ger en översikt över de texter
som ligger till grund för min undersökning. Sammanlagt omfattar dessa texter omkring
949 000 ord. Alla texter förutom Ekeblad är hämtade från Fornsvenska textbanken (se Delsing
2002), där de finns att ladda ner som textfiler.9 Dessa textfiler är i sin tur i regel avskrivna (el-
ler maskinlästa) från de tryckta utgåvor där texterna är utgivna sedan tidigare. Textfilerna är i
de flesta fall korrekturlästa åtminstone en gång, men risken finns alltid att en del skrivfel smu-
git sig in i de elektroniska utgåvorna (jfr Williams 2010:227). (Dessutom bör man också ha i
åtanke att även de tryckta utgåvor som legat till grund för textfilerna kan innehålla avvikelser
från de handskrifter eller tidigare utgåvor som de utgår ifrån.) I bilaga 1 ges hänvisningar till
de tryckta utgåvor som de digitala texterna är baserade på. I de allra flesta fall har jag sökt
igenom hela den utgivna texten. Vissa av texterna har dock av olika skäl inte excerperats i sin
helhet, vilket jag redogör för i det följande.

9 Fornsvenska textbanken finns i skrivande stund (2015-09-18) tillgänglig via
http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/index.html
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Tabell 2. De undersökta texterna
Förkortning Text Datering10 ca Antal ord

Äldre
forn-
svenska

1225–
1375

LegBu Fornsvenska legendariet enl. Cod. Bureanus 1276/1350 36 000

LegBi Fornsvenska legendariet enl. Cod. Bildstenianus 1276/1450 89 000

MB Pentateuchparafrasen 1330/1526 89 000

KS Konungastyrelsen 1330/1632 22 000

Antal ord totalt  236 000

Yngre
forn-
svenska

1375–
1526

Jär Järteckensboken 1385 29 000

Apo Apostlagärningarna 1385 12 000

HML Helga manna leverne 1385 30 000

KM Karl Magnus ~1400/1430 11 000

SVM Sju vise mästare ~1400/1430 16 000

BJ Barlam och Josafat 1440 27 000

Di Didrik av Bern 1450/1510 54 000

NV Namnlös och Valentin 1450/1457 15 000

PK Prosaiska krönikan 1450–1457 5 000

HT Historia Trojana 1529 44 000

Antal ord totalt 243 000

Äldre
ny-
svenska

1526–
1732

Petri Olaus Petris krönika 1530  108 000

Swart Peder Swarts krönika 1560 52 000

Brahe Per Brahes krönika 1585 26 000

Vasa Anna Vasas brev 1591–1612 8 000

Gyllenhielm Carl Carlsson Gyllenhielms anteckningar 1640 53 000

Ekeblad Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639–1655 44 000

Horn Agneta Horn: Beskrivning över min vandringstid 1657 40 000

Hiärne Urban Hiärne: Stratonice 1665 11 000

Columbus Samuel Columbus: Mål-roo eller Roo-mål 1675 20 000

Spegel Haqvin Spegels dagbok 1680 33 000

Stålhammar Jon Stålhammars brev 1700–1708 45 000

Runius Johan Runius: Prosastycken på svenska 1710 30 000

Antal ord totalt  470 000

10 Uppgifterna om datering i tabellen anger, i de fall då två årtal står åtskilda med snedstreck, dels när ett förmo-
dat original anses vara tillkommet, dels när den handskrift eller motsvarande som texten finns bevarad i skri-
vits ner eller givits ut (uppgifter hämtade från Fornsvenska textbanken). Årtalen, som sällan är helt exakta,
anger således terminus post quem respektive terminus ante quem för de språkformer som förekommer i den
undersökta texten. (Förhoppningen är att språket i respektive text ska ligga så nära det förmodade originalet
som möjligt, men huruvida så är fallet är alltid svårt att avgöra.) I de fall då två årtal skiljs åt med tankestreck
har texten ifråga tillkommit under en längre period.
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En ur materialsynpunkt problematisk text är Fornsvenska legendariet, vilken är utgiven av
Stephens (1847–1858) i en utgåva som i första hand är baserad på handskriften Codex Burea-
nus (nedskriven runt år 1350). I Codex Bureanus saknas dock delar av texten, och för att fylla
i dessa har i stället texten från Codex Bildstenianus (nedskriven under första halvan av 1400-
talet) bildat förlaga för utgåvan. I den textfil som Fornsvenska textbanken tillhandahåller av
Bildstenianus har emellertid även de textpartier som i utgåvan återgivits ur Bureanus skrivits
in. För att inte mitt material ska innehålla dubletter av belägg, har jag strukit de delar av Bild-
stenianus som även ingår i Bureanus, vilket innebär att den text jag undersöker motsvarar ut-
gåvan. (I undersökningen betraktar jag dock alltjämt Bureanus och Bildstenianus som skilda
texter.)

Ur Pentateuchparafrasen har jag uteslutit de partier som berör ”biblisk-filosofiska spörs-
mål” (se Thorell 1955–1959:xlvi). Innehållet i dessa partier är av mer abstrakt karaktär, vilket
också skulle ha påverkat distributionen av vissa av de variabler som jag undersöker (framför
allt p/t-argumentets konkrethet, se avsnitt 3.2.2 samt 4.3.5 nedan). De delar av texten som jag
har excerperat omfattar dels parafraserna på de fem Moseböckerna, dels det inledande avsnitt-
et om judafolkets politiska historia (jfr Håkansson 2008:19).

Vad gäller Sju vise mästare, som finns bevarad i tre olika fornsvenska översättningar, har
jag endast excerperat de delar av utgåvan som är återgivna efter Codex Holm D4, vilken utgör
den mest fullständiga version av texten som finns bevarad (se Hirvonen 1987:58).

I nästa avsnitt ges en kortfattad redogörelse för hur källäget ser ut generellt för de under-
sökta tidsperioderna. Egentligen skulle en mer ingående diskussion av varje texts datering,
geografiska härkomst och tillkomstsätt vara önskvärd, men eftersom jag i min undersökning
främst studerar mitt material med utgångspunkt i de tre tidsperioderna snarare än utifrån text-
erna som sådana, skulle en sådan utläggning komma att ta oproportionerligt mycket utrymme
i anspråk.

3.1.2 Materialkritisk diskussion

De texter som finns bevarade från äldre fornsvenska, yngre fornsvenska respektive äldre ny-
svenska är bitvis av mycket skiftande karaktär. Gemensamt för de flesta fornsvenska texter är
att det sällan finns någon namngiven författare bakom verket. I många fall är det inte över hu-
vud taget möjligt att avgöra huruvida ett verk kan antas ha en enskild upphovsman eller inte.
Förutom att en stor del av texterna är baserade på förlagor skrivna på andra språk än svenska,
bygger i många fall den eller de varianter av texten som i form av handskrifter bevarats till ef-
tervärlden även på tidigare svenska förlagor.

I äldre nysvenska ser situationen betydligt annorlunda ut. Alla de texter som jag har ex-
cerperat har en namngiven författare, och texterna speglar också till stor del ett annat genreur-
val än de fornsvenska texterna. Även inom perioden finns en rätt betydande variation vad gäl-
ler texternas genretillhörighet, där de tidiga texterna till stor del utgörs av krönikor om Gustav
Vasa (Brahe, Petri, Swart), medan mitt material från slutet av 1500-talet och framåt i hög ut-
sträckning består av dagböcker och andra texter av mer personlig och informell karaktär. När
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jag i min resultatredovisning pratar om förhållandena i äldre fornsvenska, yngre fornsvenska
och äldre nysvenska bör man således vara medveten om att de texter jag undersökt är skrivna
i vitt skilda syften och ger uttryck för olika slags kommunikationsbehov, vilket i viss mån
också kan påverka själva språket i texterna.

De fornsvenska texter jag valt att excerpera faller in under beteckningarna religiös prosa
och profan prosa (jfr Håkansson 2008:22). Jag har således valt att inte studera t.ex. lagtexter
och diplom, vilket framför allt beror på att jag i möjligaste mån vill försöka komma åt ett
språk som är relativt informellt och inte alltför formelbundet. Jag undersöker således ett mate-
rial av liknande karaktär som exempelvis Magnusson (2007) och Håkansson (2008). Även om
man nog kan utgå ifrån att informellare texter bättre avspeglar den ”egentliga” språkförmågan
än vad exempelvis lagtexter gör, går det samtidigt inte att komma ifrån det faktum att all
språkproduktion i någon mån är genre- eller kontextbunden. Dessutom tillkommer det faktum
att de språkstadier som brukar benämnas som äldre fornsvenska, yngre fornsvenska och äldre
nysvenska finns representerade i texter fördelade dels över ett stort geografiskt område, dels
över ett (även för varje enskild period) relativt stort tidsspann. Det material jag undersöker är
alltså långt ifrån homogent, och det finns således ett flertal utomspråkliga faktorer som even-
tuellt skulle kunna påverka valet av konstruktionsvariant i min undersökning, men som är i
stort sett omöjliga att kontrollera och hålla konstanta (jfr Fischer 2007:12–14).

Om vi samtidigt vill att språkvetenskapen ska kunna ge oss svar av mer allmän och gene-
raliserande karaktär krävs emellertid att man på ett eller annat sätt abstraherar språket ur sitt
material. Genom att betrakta varje språkperiod som ett slags sammanhängande enhet, där tex-
ter av olika karaktär och olika ursprung betraktas som delar av en och samma helhet, och
dessutom analysera sin data med hjälp av kvantitativa metoder, når man förhoppningsvis fram
till ett slags minsta gemensamma nämnare (jfr Magnusson 2007:62), och man får ett resultat
som ger en grov bild över hur språkbruket under den aktuella tidsperioden kan ha sett ut. Det
sagt, är det samtidigt min förhoppning att min undersökning av hur verben sända och giva
används i skriftspråk även ska kunna bidra till vilken uppfattning språkbrukarna kan ha haft
om dessa verbs och deras argumentstrukturkonstruktioners betydelse och funktion, då det
trots allt förefaller rimligt att tänka sig att betydelsen och funktionen hos dessa verb och kon-
struktioner varit något så när desamma i såväl skrift- som talspråk.

3.2 Metod

I detta avsnitt redogör jag, steg för steg, för hur jag gått till väga för att få fram mina resultat. I
avsnitt 3.2.1 går jag först igenom hur jag gått till väga för att hitta och välja ut de belägg som
ligger till grund för undersökningen. Jag redogör i avsnitt 3.2.1.1 dessutom för vilka typer av
belägg som av olika skäl uteslutits ur undersökningen. I avsnitt 3.2.2 presenteras de kriterier
jag har utgått ifrån när jag har kategoriserat mina belägg utifrån olika informationsstrukturella
och semantiska variabler. Slutligen beskriver jag i avsnitt 3.2.3 kortfattat den statistiska analys
som jag använt mig av för att få fram mina kvantitativa resultat.
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3.2.1 Excerpering

Mina belägg har genomgående samlats in digitalt, till största del via textfiler tillhandahållna
genom Fornsvenska textbanken (med undantag för Ekeblad, se närmare materialgenomgång-
en i avsnitt 3.1.1 ovan). För att få fram belägg på verben sända och giva har jag sökt igenom
textfilerna efter ett antal söksträngar: för verbet sända strängarna sen-, sän-, och sæn-, och för
verbet giva strängarna gaa- , gaf- , gau- , gav- , gaw- , ge, gee- gef- , ger, geu- , gev- , gew- , gie,
gie-, gier, gii-, giä, giä-, giär, giæ-, gje, gje-, gjä, gjä-, gjär, gjæ-, gif-, giu-, giv-, giw-, gie-,
gof-, gou-, gov-, gow-, goo-, gåf-, gåu-, gåv-, gåw-, gåå-, gäf-, gäu-, gäv-, gäw-, gæf-, gæu-,
gæv- och gæw-. Genom detta förfarande har jag troligen fått med de flesta förekomster av de
båda verben i de texter jag undersökt, även om det naturligtvis är möjligt att jag missat ett par
exempel.11 För den statistiska analysen torde materialet i vilket fall vara tillräckligt.

I ett första steg har samtliga förekomster av de båda verben samlats in. För vidare analys
har jag sedan tagit med alla exempel där verben konstrueras med antingen dubbelobjekts- el-
ler prepositionsvariant. Ur denna beläggsamling har sedan en del exempel uteslutits, av skäl
som jag närmare redogör för i avsnitt 3.2.1.1 nedan. Totalt består mitt undersökta material av
1261 belägg.

 Till skillnad från i många andra studier av konstruktionsvarianter vid bitransitiva verb
har jag för prepositionsvariantens del inte enbart valt ut belägg med prepositionerna till eller
åt, utan tagit med alla de prepositioner som uttrycker något slags MÅL eller MOTTAGARE, dvs.
prepositioner där överföringen av det berörda objektet har en tydlig slutpunkt. Genom detta
urvalskriterium har jag tagit med alla exempel där verben sända och giva konstrueras med
prepositionsfras innehållande prepositionerna i (inklusive uti), innan, till, på (inklusive uppå),
under och åt (en närmare beskrivning av hur de olika prepositionerna används ges i avsnitt
4.2). 

Jag har uteslutit ett antal andra prepositioner som också förekommer med de båda verben,
såsom efter (ex. sända bud efter ngn) och över (ex. sända ett skepp över havet), vilka jag inte
har bedömt uttrycker MÅL eller MOTTAGARE i samma utsträckning. Det är långt ifrån självklart
vilka prepositioner som ska räknas med och vilka som ska uteslutas. Det enklaste skulle för-
modligen ha varit att enbart räkna med prepositionerna till och åt, eftersom det är dessa som i
modern svenska främst förknippas med bitransitiva verb. Det vore dock en aning förhastat att
undersöka förhållandena i fornsvenska på basis av vad som är det normala uttryckssättet i mo-
dern svenska, och som jag också visar i avsnitt 4.2 går det att argumentera för att alla preposi-
tioner som jag räknat med faktiskt i vissa kontexter kan sägas utgöra en funktionell motsvar-
ighet till dubbelobjektsvarianterna.

I de allra flesta fall medför ett belägg på verbet sända eller verbet giva i mitt material
också en förekomst av antingen dubbelobjekts- eller prepositionsvariant. En verbförekomst
har däremot inte per automatik likställts med en konstruktionsförekomst. I vissa fall kan näm-
ligen ett verb konstrueras med två konstruktionstyper samtidigt, antingen genom två separata
kombinationer av m/m-argument och p/t-argument (se exempel 2a nedan), eller genom att ett

11 I SAOB (10:443) återfinns exempelvis formerna gufvo och gufve, vilka inte omfattas av de söksträngar jag
tillämpat vid min excerpering, som former av verbet giva i äldre nysvenska.
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för de båda konstruktionsförekomsterna gemensamt p/t-argument uttrycks tillsammans med
två helt separata m/m-argument (exempel 2b–c). I och med att det är konstruktionsvarianterna
snarare än verben i sig som jag undersöker har dessa fall alltså räknats som två förekomster,
vilka sedan har kategoriserats var för sig. 

(2) a. Han latir giffwa them fødho oc næst     oc hwariom thera  tw par klædhe / (MB 194)
han låter   ge     dem   mat och färdkost och varje   deras  två par kläde
’Han låter ge dem mat och färdkost och var och en av dem två uppsättningar kläder.’

b. sende her Eric Axelsson, her Iwar axelsson och the andre aff rikesens rådh som tå 
til städes woro, bodh til Raseborgh til konung Karl (Petri 231)

c. han sænde tyberio  breff aff iudha  lande til rom. (LegBi 299)
han sände Tiberius brev av  judars land  till Rom
’…han skickade brev till Tiberius, från Judaland till Rom.’

I följande avsnitt redogör jag för de belägg som av olika skäl uteslutits ur undersökningen.

3.2.1.1 Uteslutna belägg

Som nämnts i avsnitt 3.2.1 ovan har jag i min undersökning till en början räknat med alla fö-
rekomster av verben sända och giva med dubbelobjekts- eller prepositionsvariant. Ett antal
exempel har dock av olika skäl uteslutits. Först och främst bör nämnas att jag, i och med att
jag är ute efter ett så informellt material som möjligt, har uteslutit alla exempel av uppenbart
poetisk karaktär. I det följande ger jag exempel på belägg som uteslutits av andra skäl och för-
klarar varför dessa inte ingår i min studie.

Eftersom en av huvudpoängerna med min undersökning är att se på ledföljden mellan ob-
jektargumenten (DAT-ACK visavi ACK-DAT och PP-ACK visavi ACK-PP) har jag uteslutit
alla exempel där ordningen mellan objektargumenten påverkats av att ett av objektargumenten
står på en icke-kanonisk plats i satsen. Detta gäller exempel där ett av objekten står som fun-
dament i huvudsats (3a–b), som underförstått led i en relativ bisats (3c) eller som satsbas i en
kvesitiv huvudsats (3d).

(3) a. hanum will jak giffua mynä dotter/ (Di 50)
honom vill  jag ge       min   dotter
’Åt honom vill jag ge min dotter.’

b. tit   liiff will iak gerna giffua tik/ (Di 81)
ditt liv   vill  jag gärna ge     dig
’Ditt liv vill jag gärna ge dig.’

c. han lot sik nöya at thy som hans fader hanum gaff . (Di 41)
han låt sig nöja åt det  som hans far    honom gav
’Han lät nöja sig med det som hans far gav åt honom.’
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d. hwat wilin j nw giffue mik medan han skall sa mykit haffua/ (Di 8)
vad   vill  ni nu  ge      mig  medan han ska  så mycket ha
’Vad vill ni nu ge mig, när han ska få så mycket?’

Med hänsyn till ledföljdsaspekten har jag heller inte räknat med belägg där ett av objektargu-
menten är delat, och där dess båda delar omringar det andra objektargumentet. Detta illustre-
ras i exempel (4a–b) nedan.

(4) a. giuar þin ihesus þem þrem liif som før  druko ok doo . (LegBu 155)
ger   din Jesus  dem  tre    liv  som förr drack och dog
’Om din Jesus ger liv åt de tre som tidigare drack och dog…’

b. georgius  bøþ giva alt þæt fatøke folke som han hanom vnte. (LegBu 492)
Georgius bad  ge  allt det  fattigt  folk  som han honom ville_ge
’Georgius bad honom ge allt det han ville ge honom åt fattigt folk [i stället].’

En specifik kategori utgörs av det som med en samlingsterm kan benämnas relationella pre-
positionsfraser (jfr Delsing 1999:158). I dessa konstruktioner står ett dativobjekt i ett antingen
lokativt (exempel 5a) eller possessivt (exempel 5b) förhållande till en efterföljande preposi-
tionsfras. Det har av bl.a. Waldmann (opubl. s. 10) visats att ACK-DAT i äldre nysvenska ofta
är betingat av just en sådan efterföljande prepositionsfras. Det är förmodligen rimligt att tänka
sig att dativen i fall som dessa lika gärna kan vara betingade av relationen till prepositionsob-
jektet som av verbet eller den bitransitiva konstruktionen.12

(5) a. thy      giffwin honum et saar i hoffwodhith at thz synis. (SVM 157)
därför ge         honom ett sår  i  huvudet     att det  syns
’Ge honom därför ett sår i huvudet så att det syns.’ 

b. oc giffuer tik syna dotter till hwstrv… (Di 58)
och  ger   dig sin   dotter till hustru
’…och ger dig sin dotter till hustru…’

Jag har även uteslutit ett antal belägg där verbets betydelse av olika skäl kan anses avvika så
mycket från dess grundbetydelse att de blir svåra att jämföra med materialet i övrigt. Detta
gäller bl.a. alla de fall där p/t-argument utgörs av ett reflexivt pronomen. I merparten av dessa
fall motsvaras giva sig av den moderna svenskans bege sig, och konstruktionen skulle i de fle-
sta fall kunna bytas ut mot ett intransitivt rörelseverb. Exempel på detta ges i (6a–b).

(6) a. Therföre gaff han sigh till en stoer skogh… (Swart 126)

12 Dock har belägg som det i exempel (i) nedan räknats med i undersökningen. Detta belägg ser jag som en in-
stans av ACK-PP, där m/m-argumentet modifieras av ett lokativt dativattribut.

(i) oc   gaffwo henna siäll i wald gudhi    alzwaldoghom. (KM 259)
och gav     hennes själ i makt Gud.DAT allsmäktig.DAT

’…och gav hennes själ i Gud allsmäktigs våld.’
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b. ok  gaff sik j klostir (Jär 7)
och gav sig i kloster
’…och gick i kloster.’

Härutöver har även alla exempel uteslutits där verbet uppträder tillsammans med antingen en
partikel av något slag (exempel 7a–d) eller ett riktningsadverbial (exempel 8a–b). Partikelverb
har ofta en lexikaliserad betydelse som avviker från det enkla verbets betydelse, och för att
slippa att i varje enskilt fall behöva ta ställning till huruvida och i hur hög grad verbpartikeln
ändrar betydelsen av hela konstruktionen har jag för enkelhetens skull valt att utesluta alla fall
av verb-partikel-kombination. Som verbpartikel har jag även räknat orden åter, igen och till-
baka, vilka också kan anses utverka inflytande på konstruktionens betydelse. Exempel (7d)
visar också att giva igen kan användas som ett fast sammansatt verb, vilket möjligen kan tas
som ytterligare ett argument för att denna typ av belägg bör uteslutas ur undersökningen. 

(7) a. oc  lagdhis nidher oc gaff op   gudhi sin anda (KM 284)
och lades   neder och gav upp Gud   sin själ
’…och lade sig ner och gav upp sin själ till Gud.’

b. att Söffrin wille icke longt till giffua them vp bode Slottedt och Staden, (Swart 75)
c. oc   sigord  haffuer sa giffuit hanum hästana   igen . (Di 147)

och Sigurd  har      så  givit   honom hästarna igen
’…och Sigurd har så gett tillbaka hästarna till honom.’

d. enär i honom desse Richzdaler igengifwen… (Columbus 62)

Riktningsadverbialen påminner i viss utsträckning om verbpartiklarna, och det finns även an-
ledning att (åtminstone för den moderna svenskans del) tänka sig att riktningsadverbial oftare
används tillsammans med prepositionsvariant. Att ta med den typen av belägg i min undersök-
ning skulle i så fall riskera att snedvrida materialet. Att riktningsadverbial emellertid inte nöd-
vändigtvis behöver vara förknippat med prepositionsvariant, åtminstone inte i fornsvenska, il-
lustreras emellertid av exempel (8b) nedan.

(8) a. …efter iag i dag haar sänt en wäxel dijt till dän köpmannen dem där annamma skall, 
(Ekeblad 119)

b. Sidhan foro the thädhan oc sändo henne thiit widh thz hon skulle ey forgaa aff frost 
sedan   for   de därifrån och sände henne dit  ved   det hon skulle ej  förgå   av  frost
’Sedan åkte de därifrån och skickade dit ved till henne så att hon inte skulle frysa 
ihjäl.’ (SVM 154–155)

Slutligen har jag även uteslutit alla fall som innehåller det till synes lexikaliserade uttrycket
Gud give, såsom det i exempel (9) nedan (jfr Salkvist 2011:26).

(9) Gwdh gewe megh de same tidender i f[r]å er igen. (Vasa 4)

I följande avsnitt redogör jag för de principer jag utgått ifrån när jag kategoriserat mina belägg
efter objektargumentens värden på de variabler jag undersöker. 
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3.2.2 Kategorisering

I min undersökning tittar jag på hur olika inomspråkliga variabler påverkar valet av en viss
konstruktionsvariant. Både vad gäller urvalet av variabler samt hur de olika värdena på dessa
ska kategoriseras har jag i relativt stor utsträckning inspirerats av de faktorer som i liknande
studier undersökts av exempelvis Bresnan m.fl. (2007), Wolk m.fl. (2013) och De Cuypere (u.
utg.), men i vissa fall har jag valt att definiera kategorierna lite annorlunda. I det följande re-
dogör jag kortfattat för var och en av de undersökta variablerna, samt hur jag har resonerat
kring kategoriseringen av mina belägg utifrån variablerna.

De undersökta variablerna kan, enkelt uttryckt, sammanfattas som dels ett antal informa-
tionsstrukturella variabler, dels ett antal semantiska. Till de informationsstrukturella räknar
jag längd, pronominalitet och definithet, och till de semantiska hör m/m-argumentets animat-
het och p/t-argumentets konkrethet. De tre informationsstrukturella variablerna har fått sina
värden efter förhållandet mellan de båda objektargumentens respektive längd, pronominalitet
och definithet, medan de semantiska variablerna, såsom deras benämningar antyder, är kate-
goriserade efter hur det ena av objektargumenten förhåller sig till variabeln i fråga.

För variabeln längd har jag helt enkelt mätt de båda objektargumentens längd i antalet
grafiska ord och därefter kategoriserat varje belägg efter huruvida m/m-argumentet är längre,
p/t-argumentet är längre eller båda objektargumenten är lika långa. Variabeln har således tre
värden. Att rakt av räkna längd i ord blir möjligen inte alltid helt rättvisande (andra alternativ
hade varit att exempelvis räkna antal tecken, jfr Wolk m.fl. 2013), men tillvägagångssättet har
den fördelen att det utgår ifrån en tydlig definition av längd som är tämligen okomplicerad att
tilllämpa i praktiken.

Även variabeln pronominalitet är indelad i tre värden – pronominellt m/m-argument + ic-
ke-pronominellt p/t-argument, icke-pronominellt m/m-argument + pronominellt p/t-argument
och pronominell likvärdighet. Sistnämnda variabelvärde innefattar såväl de belägg där båda
objektargumenten utgörs av pronomen som de där inget av objektargumenten är pronomi-
nellt.13 Som pronomen har jag endast räknat enkla personliga pronomen utan ytterligare be-
stämningar. De objektargument som klassats som pronominella i mitt material består således
aldrig av mer än ett ord.

Variabeln definithet är även den formulerad som ett slags relationellt värde mellan de bå-
da objektargumenten. Denna variabel har dock fyra värden, utifrån de fyra olika möjliga defi-
nithetskombinationer som kan föreligga – definit m/m-argument + indefinit p/t-argument, in-
definit m/m-argument + definit p/t-argument, definit m/m-argument + definit p/t-argument
samt indefinit m/m-argument + indefinit p/t-argument. Som definita har jag, förutom de argu-
ment som har utsatt bestämd artikel, även räknat in personliga pronomen, egennamn samt
substantiv modifierade av ett genitivattribut i bestämd form (inklusive possessiva pronomen).

De semantiska variablerna är i regel mer svårbedömda, men ambitionen har varit att till-
lämpa så strikta kriterier som möjligt, för att på så sätt minimera risken att göra en godtycklig
bedömning.

13 Detta variabelvärde var från början uppdelat på två – inget pronominellt objektargument och båda objektar-
gumenten pronominella. På grund av det ringa antalet fall där både objektargumenten är uttryckta som prono-
men slogs dock dessa kategorier ihop för att göra den statistiska analysen enklare att genomföra.
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Variabeln m/m-argumentets animathet skiljer mellan värdena animat och inanimat. Som
animata räknas alla m/m-argument med mänskliga referenter, samt även de som refererar till
djur (däremot ej växter, jfr De Cuypere u.utg.). Även gudar och änglar betraktas som animata.

Variabeln p/t-argumentets konkrethet delas på ett liknande sätt upp i dels konkreta, dels
abstrakta p/t-argument. Som konkreta betraktas helt enkelt p/t-argument med konkreta refe-
renter. Till dessa räknas även länder och andra geografiska områden, bland vilka jag även in-
kluderat bibliska platser som himmelriket och paradiset. Vad som ska räknas som konkret och
vad som ska räknas som abstrakt i övrigt är emellertid inte alltid självklart. En svårighet är när
ord som normalt betecknar något konkret används i en mer abstrakt bemärkelse, såsom ge
ngn skatt eller ge ngn barn, där p/t-argumentet lika gärna skulle kunna klassas som ett ab-
strakt koncept. Jag har dock valt att för enkelhetens skull genomgående klassificera denna typ
av objekt som konkreta.

Ett generellt problem vid kategoriseringen av de semantiska variablerna är de fall där det
berörda objektargumentet utgörs av flera koordinerade led av olika karaktär. För att inte dessa
exempel ska behöva räknas bort ur undersökningen har jag valt att, om det rör sig om fler än
två koordinerade led, tillämpa en majoritetsprincip, dvs. hela objektargumentet klassificeras
efter den kategori som passar in på flest led. Exempelvis har p/t-argumentet i (10a) klassats
som abstrakt, även om mang barn ’många barn’ (enligt den kategoriseringsprincip som jag re-
dogör för ovan) i sig skulle klassas som konkret. När det rör sig om två koordinerade led har
jag valt att kategorisera fallet efter det värde som överlag är vanligast för den aktuella varia-
beln. Således har p/t-argumentet i (10b) klassats som konkret (trots att sighir ’seger’ är ab-
strakt) och m/m-argumentet i (10c) kategoriserats som animat (trots att landom sinom ’sina
länder’ är inanimat).

(10) a. …at han skulle giffwa them fridh. kötligan lustha och mang barn… (PK 225)
  att han skulle ge         dem  fred   köttslig  lusta  och  många barn
’…att han skulle ge fem fred, köttslig lusta och många barn…’

b. oc   gaff gudh them sighir oc  mykit godz  (MB 312)
och gav Gud   dem  seger och mycket gods
’och Gud gav dem seger och stora rikedomar.’

c. Kunungur skal ok     giwa landom sinom ok almogha godh Lagh ok rätwis… (KS 66)
kung         ska också  ge    länder   sina   och folk       goda lagar och rättvisa
’Kungen ska också ge sina länder och sitt folk goda och rättvisa lagar.’

I följande avsnitt redogör jag för den statistiska analys jag använt mig av för att få fram mina
kvantitativa resultat.

3.2.3 Statistisk analys

Den undersökning som presenteras i föreliggande uppsats utgörs till stor del av en kvantitativ
analys, där jag genom att studera hur förekomsterna av de olika konstruktionstyperna fördelar
sig över olika variabler försöker utröna vilket slags påverkan en viss variabel har på valet av
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konstruktion. För den statistiska analysen har jag använt mig av programmet SPSS (se Field
2013 för en introduktion).14 Med SPSS som verktyg har jag kunna få fram tillförlitliga uppgif-
ter om vilka skillnader som är statistiskt signifikanta, och vid analysen och diskussionen av
mina resultat utgår jag till största del enbart från de skillnader som visat sig vara signifikanta.

För att testa signifikans har jag använt chi-två-test (se Field 2013:721–723). Chi-två-test-
en visar hur pass stor sannolikheten är att de skillnader i fördelning mellan konstruktionsvari-
anter som en viss tabell visar beror på slumpen. Om sannolikheten är mindre än 5 % (p<.05)
bedöms skillnaderna generellt som signifikanta. För att sedan mer i detalj få reda på mellan
exakt vilka variabelvärden en viss konstruktion uppvisar signifikanta skillnader har jag även
använt post-hoc-test med Bonferroni-korrektion (se a.a. s. 68–69). Dessa test reducerar risken
för att man ska tro sig se ett samband mellan exempelvis ett visst variabelvärde och valet av
ett visst konstruktionsalternativ utan att ett sådant samband föreligger.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från min undersökning. Avsnitt 4.1 ger en översikt över
hur fördelningen av konstruktionsvarianter varit för verben sända och giva under de tre under-
sökta tidsperioderna. I avsnitt 4.2, som är av mer kvalitativ karaktär, redogör jag för använd-
ningen av de olika prepositionsvarianter som förekommer i mitt material. I avsnitt 4.3 går jag,
en efter en, igenom de olika faktorer som förväntas påverka valet av konstruktionstyp vid sän-
da och giva. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 4.4.

4.1 Verb och konstruktionstyper

En av utgångspunkterna för denna studie är att se om det finns några skillnader mellan verben
sända och giva vad gäller hur fördelningen och användningen de olika konstruktionsvariant-
erna har utvecklats och förändrats över tid. Tabell 3 och tabell 4 ger en överblick över fördel-
ningen mellan konstruktionstyper för sända respektive giva under äldre fornsvenska, yngre
fornsvenska samt äldre nysvenska.

Utfallet för verbet sända framgår av tabell 3. Av procentsiffrorna att döma verkar DAT-
ACK bli vanligare över tid. Chi-två-testen visade emellertid att ingen av skillnaderna mellan
de olika tidsperioderna är signifikant, vilket tyder på att fördelningen mellan de fyra konstruk-
tionsvarianterna i stort sett varit stabil under hela perioden från äldre fornsvensk till äldre ny-
svensk tid. Bristen på statistisk signifikans utesluter inte nödvändigtvis att en ökning i DAT-
ACK faktiskt kan ha ägt rum. Mitt material är dock för litet för att en sådan förändring med
säkerhet ska kunna beläggas. Utifrån tabellen kan vi vidare konstatera att ACK-PP utgör drygt

14 Den statistiska analysen har utförts med generös hjälp av Josefin Lindgren, doktorand vid Institutionen för
lingvistik och filologi, Uppsala universitet.
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hälften av alla relevanta förekomster genom hela perioden, medan DAT-ACK står för ungefär
en tredjedel av användningen. Såväl ACK-DAT som PP-ACK förekommer i alla tidsperioder,
om än i relativt liten utsträckning. Verbet sända uppvisar alltså en tämligen konsekvent för-
delning av konstruktionsvarianter genom hela den undersökta perioden, med DAT-ACK och
ACK-PP som de huvudsakliga konstruktionsalternativen.

Tabell 3. Konstruktionstyper vid verbet sända över tid

Äfsv. Yfsv. Änsv. Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 24 26,1 % 26 31,0 % 42 40,0 % 92 32,7 %

ACK-DAT 5 5,4 % 4 4,8 % 1 1,0 % 10 3,6 %

PP-ACK 9 9,8 % 5 6,0 % 6 5,7 % 20 7,1 %

ACK-PP 54 58,7 % 49 58,3 % 56 53,3 % 159 56,6 %

Totalt 92 100,0 % 84 100,0 % 105 100,0 % 281 100,0 %

För verbet giva är utvecklingen en annan, vilket siffrorna i tabell 4 visar. DAT-ACK utgör ge-
nomgående mellan 80 % och 90 % av alla förekomster, medan ACK-PP för alla perioder lig-
ger på en nivå under 10 %. ACK-DAT förekommer under alla tidsperioderna, men minskar
drastiskt i frekvens i äldre nysvenska. PP-ACK påträffas å andra sidan enbart i äldre nysven-
ska, om än i relativt låg utsträckning. Till skillnad från vid verbet sända visade chi-två-testen
på signifikanta skillnader mellan olika perioder i fördelningen av konstruktionsvarianter för
giva (χ2=48,852, df=6, p<.001). Post-hoc-test (bonferroni-korrigerade)15 visade att DAT-ACK
är vanligare i yngre fornsvenska än i äldre fornsvenska. Bruket av DAT-ACK i äldre nysven-
ska uppvisar dock ingen signifikant skillnad gentemot vare sig äldre eller yngre fornsvenska.
Samtidigt är ACK-PP vanligare i såväl äldre fornsvenska som äldre nysvenska jämfört med i
yngre fornsvenska (yngre fornsvenska uppvisar således en statistiskt signifikant minskning i
bruket av prepositionsvariant). Vidare visade testen på en statistiskt signifikant minskning för
ACK-DAT i äldre nysvenska jämfört med de båda fornsvenska perioderna. PP-ACK förekom-
mer enbart i äldre nysvenska (sex belägg).

15 När jag framöver i uppsatsen hänvisar till signifikanta skillnader i fördelning av konstruktionsvarianter mel-
lan olika variabelvärden eller att ett visst konstruktionsval är vanligare i kombination med en viss faktor än
en annan inom en variabel, baserar sig dessa utlåtanden genomgående på bonferroni-korrigerade post-hoc-
test (se även avsnitt 3.2.3 ovan).
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Tabell 4. Konstruktionstyper vid verbet giva över tid

Äfsv. Yfsv. Änsv. Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 327 81,3 % 247 89,5 % 264 87,4 % 838 85,5 %

ACK-DAT 44 10,9 % 24 8,7 % 5 1,7 % 73 7,4 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 6 2,0 % 6 0,6 %

ACK-PP 31 7,7 % 5 1,8 % 27 8,9 % 63 6,4 %

Totalt 402 100,0 % 276 100,0 % 302 100,0 % 980 100,0 %

I tabellerna 5–7 redovisas skillnaderna i fördelningen av konstruktionsvarianter mellan sända
och giva period för period, vilket gör det möjligt att få en överblick över hur förhållandet mel-
lan de båda verbens konstruktionsmönster har förändrats över tid. 

Tabell 5 visar fördelningen av konstruktionsvarianter vid sända och giva i äldre fornsven-
ska. Skillnaderna mellan verben är signifikanta (χ2=186,890, df=3, p<.001), och signifikans
kunde med hjälp av post-hoc-test konstateras för alla konstruktionstyper utom ACK-DAT. Vi
kan således konstatera att DAT-ACK i äldre fornsvenska är vanligare med giva, medan PP-
ACK och ACK-PP är vanligare med sända.

Tabell 5. Konstruktionstyper och verb, äldre fornsvenska

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 24 26,1 % 327 81,3 % 351 71,1 %

ACK-DAT 5 5,4 % 44 10,9 % 49 9,9 %

PP-ACK 9 9,8 % 0 0 % 9 1,8 %

ACK-PP 54 58,7 % 31 7,7 % 85 17,2 %

Totalt 92 100,0 % 402 100,0 % 494 100,0 %

Av tabell 6 kan vi utläsa att skillnaderna i fördelningen av konstruktionsvarianter mellan de
båda verben i stort sett är desamma i yngre fornsvenska som i äldre fornsvenska. Skillnaderna
är signifikanta (χ2=183,972, df=3, p<.001), och post-hoc-testen visade även här att DAT-ACK
är vanligare med giva, medan ACK-PP och PP-ACK är vanligare med sända. Vad gäller bruk-
et av ACK-DAT föreligger ingen signifikant skillnad. Statistiskt signifikanta skillnader före-
ligger alltså för samma konstruktionstyper i yngre fornsvenska som i äldre fornsvenska.

31



Tabell 6. Konstruktionstyper och verb, yngre fornsvenska

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 26 31,0 % 247 89,5 % 273 75,8 %

ACK-DAT 4 4,8 % 24 8,7 % 28 7,8 %

PP-ACK 5 6,0 % 0 0 % 5 1,4 %

ACK-PP 49 58,3 % 5 1,8 % 54 15,0 %

Totalt 84 100,0 % 276 100,0 % 360 100,0 %

Även äldre nysvenska uppvisar ett likartat förhållande de båda verben emellan vad gäller för-
delningen av konstruktionsvarianter, vilket kan ses i tabell 7. Skillnaderna är signifikanta
(χ2=102,524, df=3, p<.001), och post-hoc-testen visade att DAT-ACK är vanligare med giva,
medan ACK-PP är vanligare med sända. I likhet med förhållandena under tidigare perioder
uppvisar bruket av ACK-DAT ingen signifikant skillnad mellan de båda verben. I äldre ny-
svenska påträffas emellertid inte heller någon signifikant skillnad i användningen av PP-ACK
(PP-ACK förekommer inte över huvud taget vid verbet giva under tidigare perioder)

Tabell 7. Konstruktionstyper och verb, äldre nysvenska

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 42 40,0 % 264 87,4 % 306 75,2 %

ACK-DAT 1 1,0 % 5 1,7 % 6 1,5 %

PP-ACK 6 5,7 % 6 2,0 % 12 2,9 %

ACK-PP 56 53,3 % 27 8,9 % 83 20,4 %

Totalt 105 100,0 % 302 100,0 % 407 100,0 %

Något som möjligen är lite oväntat är att ACK-DAT förekommer i ett fåtal fall även i texter
från 1600-talet där kasusändelser i princip inte förekommer över huvud taget. Två sådana be-
lägg återges i (11) nedan.

(11) a. iagh hade garna haft honum aff aschenbärg där iagh hade kunnat fått honum, till att 
sända honum min k[iäre] bror, oansedt iagh wäll weth att min k[iäre] b[ror] intet 
fehlar hundar, (Ekeblad 57)

b. Allttså gaff Gudh segeren herttigens folk på den orten uthan någen blodz 
uthgiutelse… (Gyllenhielm 284)

Sammanfattningsvis kan konstateras att medan verbet sända egentligen inte uppvisar några
större skillnader över tid med avseende på fördelningen av olika konstruktionsvarianter, ge-
nomgår bruket av verbet giva betydligt större förändringar. Den tydligaste skillnaden mellan
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äldre och yngre fornsvenska å ena sidan och äldre nysvenska å den andra är att ACK-DAT an-
vänds i betydligt lägre utsträckning i den senare perioden, vilket ger en liten fingervisning om
att varianten vid det här laget är på väg ut ur språket. I äldre nysvenska används dessutom PP-
ACK med verbet giva, vilket inte förekommer under tidigare perioder. Anmärkningsvärt är
också att konstruktionsmönstren vid verbet giva i yngre fornsvenska skiljer ut sig från de båda
omgivande tidsperioderna vad gäller dels den förhållandevis höga andelen DAT-ACK, dels
den låga andelen ACK-PP.

4.2 Användning av prepositioner

Som nämnts i metodavsnittet (3.2.1 ovan), har jag för konstruktionsvarianterna ACK-PP och
PP-ACK räknat med fler prepositioner än till och åt, vilka annars är de två prepositioner som i
modern svenska brukar kunna användas för att uttrycka rollen MOTTAGARE vid bitransitiva verb.
Det främsta skälet till att jag valt att göra på detta sätt är att det inte är självklart att prepositio-
nerna till och åt alltid intagit samma särställning som i modern svenska vad gäller möjligheten
att bilda ett alternativt konstruktionsalternativ vid bitransitiva verb. Det är inte omöjligt att
prepositionen till, innan den i nysvenska började användas mer regelbundet för att markera
m/m-argumentet (dvs. blivit grammatikaliserad som dativ-/allativmarkör), tidigare kan ha haft
en mer särpräglad betydelse/funktion (exempelvis varit tydligare förknippad med att ange det
konkreta målet för en handling), och att det därmed inte heller, ur ett fornsvenskt perspektiv är
självklart att denna preposition senare skulle komma att utvecklas till en mer allmän markör
för m/m-argumentet. Att i fornsvenska enbart titta på prepositionerna till och åt som potentiel-
la markörer av MOTTAGARE vid bitransitiva verb skulle således löpa risk att vara anakronistiskt. 

I det följande redogör jag för hur de sex prepositioner som ingår i min undersökning an-
vänds vid de båda verben under de tre undersökta perioderna. Min ambition är dessutom att
visa att var och en av de undersökta prepositionerna i vissa kontexter kan betraktas som utbyt-
bara mot dubbelobjektsvariant, vilket också tyder på att variationen mellan konstruktionsalter-
nativ vid bitransitiva verb i fornsvenska och äldre nysvenska är förhållandevis komplex, på så
sätt att en prepositionsvariant (dvs. PP-ACK eller ACK-PP) med en viss preposition i vissa
kontexter har en funktion som överlappar funktionen hos dubbelobjektsvarianterna DAT-ACK
och ACK-DAT. För de siffror som presenteras i detta avsnitt har inga signifikansbedömningar
gjorts, utan tabellerna är främst tänkta som en mer allmän översikt över hur de olika preposi-
tionerna förekommer i materialet.

Tabell 8 visar vilka prepositioner som förekommer med verbet sända i de tre undersökta
perioderna. Det är tydligt att m/m-argument med verbet sända framför allt konstrueras med
prepositionen till (prepositionen utgör ca 95 % av beläggen i var och en av tidsperioderna),
men det är värt att notera att även prepositionen i förekommer genom hela den undersökta pe-
rioden. I äldre nysvenska finns dessutom ett exempel på prepositionen åt.
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Tabell 8. Prepositioner med sända

Äfsv. Yfsv. Änsv.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

i 3 4,8 % 4 7,4 % 1 1,6 %

till 60 95,2 % 50 92,6 % 60 96,8 %

åt 0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,6 %

Totalt 63 100,0 % 54 100,0 % 62 100,0 %

Exemplen i (12) visar två prototypiska fall av hur prepositionen till används med verbet sän-
da. Den kanske mest typiska användningen är den i (12a), där till ingår i ett m/m-argument
som betecknar ett konkret mål, till vilket referenten för p/t-argumentet skickas. Som (12b) vi-
sar kan emellertid till även beteckna animata m/m-argument. Exemplet nedan är hämtat från
äldre fornsvenska. Som jämförelse kan det vara värt att notera att det tidigaste exemplet jag
hittat på prepositionen till som del av ett animat m/m-argument vid verbet giva är från äldre
nysvenska (se exempel (19d) nedan).

(12) a. Kong. Götstaff sende bodh till Slottedt, (Swart 81)
b. ok  sænde buþ te  l herodem  . (LegBu 166)

och sände bud till Herodes
’…och skickade bud till Herodes.’

Exemplet i (12b) är intressant, i och med att kombinationen av verbet sända och p/t-argumen-
tet bud, vilket i exempel (12b) förekommer med prepositionsvariant med prepositionen till,
ofta också används med dubbelobjektsvariant, som i exempel (13) nedan. På denna punkt
råder alltså en överlappning i funktion mellan dubbelobjektsvariant å ena sidan och preposi-
tionsvariant med prepositionen till å andra sidan.

(13) han sænde hanom buþ. (LegBu 205)
han sände honom bud  
’Han skickade bud till honom.’

I (14) ges exempel på hur sända kan kombineras med prepositionen i. I (14a) fungerar sända
som ett slags transitivt rörelseverb, där i utgör allativmarkör, ungefär på samma sätt som till i
exempel (12a) ovan. I stort sett samma funktion har i även i exempel (14b), där målet för rör-
elsen dock snarare är abstrakt. I (14c) bildar sända skott ett komplext predikat motsvarande
verbet skjuta. Kombinationen av verb och p/t-argument motsvarar här således det som Del-
sing (1999:176) omnämner som ”funktionsverbskonstruktion”.
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(14) a. ty        mat tw wäll sända hanum i samma skog .…
därför kan du  väl sända honom  i samma skog
’…därför kan du rätteligen skicka honom till den skog…
…som hans fader sat at wakta ther tina hästa . 
    som hans  far  satt att vakta där dina hästar
’…där hans far satt och vaktade dina hästar.’ (Di 182)

b. ty        han sende  hanum i döden/ (Di 124)
därför han sände honom i döden
’…eftersom han skickade honom i döden.’

c. iulianus  sænde tv   scot i hænna hiarta.  ok eet i hænna siþo (LegBu 506)
Julianus sände två skott i hennes hjärta och ett i hennes sida
’Julianus sköt två skott i hennes hjärta och ett i hennes sida.’

Exempel (15) visar det enda belägget i mitt material där m/m-argumentet vid verbet sända
konstrueras med prepositionen åt. Belägget är hämtat från Stålhammar, som är från början av
1700-talet och följaktligen utgör en av de yngsta texterna i mitt material. Som jämförelse kan
noteras att prepositionen åt börjar förekomma relativt frekvent med verbet giva under andra
halvan av 1600-talet (se vidare nedan). Även i det här fallet tycks den aktuella prepositionen
främst beteckna ett konkret mål, dvs. den fyller en snarlik funktion som till i exempel (12a)
och i i exempel (14a) ovan.

(15) …så sänt dett på Wäxsiöpåsten ått Stetin och Posen… (Stålhammar 4j85)

Tabell 9 visar hur vanligt förekommande de sex medräknade prepositionerna är med verbet
giva under de tre undersökta tidsperioderna. Bruket av prepositioner med giva varierar i en
avsevärt högre grad än med sända (jfr tabell 8 ovan). Prepositionerna till, i och under före-
kommer under alla tre tidsperioder. I äldre fornsvenska har jag hittat två exempel på preposi-
tionen innan, och äldre nysvenska uppvisar fyra exempel på prepositionen på. Det är också
först i äldre nysvenska som prepositionen åt gör entré. Den får dock fäste direkt och utgör mer
än hälften av alla prepositionella belägg i mitt material från den perioden.

Tabell 9. Prepositioner med giva

Äfsv. Yfsv. Änsv.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

i 22 71,0 % 2 40,0 % 3 9,1 %

innan 2 6,5 % 0 0,0 % 0 0,0 %

till 4 12,9 % 2 40,0 % 6 18,2 %

på 0 0,0 % 0 0,0 % 4 12,1 %

under 3 9,7 % 1 20,0 % 1 3,0 %

åt 0 0,0 % 0 0,0 % 19 57,6 %

Totalt 31 100,0 % 5 100,0 % 33 100,0 %
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Möjligen kan det relativt höga antalet belägg med prepositionen i i äldre fornsvenska förefalla
en aning överraskande. Att prepositionen i skulle utgöra 70 % av alla prepositionella använd-
ningar av verbet giva i äldre fornsvenskt språk generellt är nog heller inte särskilt rimligt att
tänka sig. 15 av beläggen på denna preposition är nämligen av ett och samma slag, där prepo-
sitionen är del av uttrycket ge sin själ i Guds händer (se exempel 16a), vilket förekommer i
relativt hög grad i LegBu och LegBi.16 Man kan förmodligen argumentera för att denna an-
vändning av verbet giva är så pass specifik att den skulle kunna betraktas som ett eget lexika-
liserat uttryck och att dessa belägg därmed eventuellt kunde ha uteslutits ur den kvantitativa
analysen. Som exempel (16b) visar finns emellertid det motsvarande men mer schematiska ut-
trycket ge ngt i ngns händer även i äldre nysvenska. Det är således möjligt att betrakta uttryc-
ket ge sin själ i Guds händer som en instans av det mer generella ge ngt i ngns händer, vilket
jag tar som intäkt för att behålla även de äldre fornsvenska exemplen i min analys.

(16) a. gaf hon sin anda i guz hændar. (LegBu 496)
gav hon sin själ i Guds händer
’…gav hon sin själ i Guds händer.’

b. at Commendanten Carl Hårdh hade reda gifwit festningen i fiendens händer
(Spegel 122)

c. ok   radhe iak them gifua stadh ok landh j romara wald. (LegBi 314)
och rådde jag dem   ge    stad och land  i romares makt
’…och rådde jag dem att överlämna staden och landet i romarnas våld.’

I såväl (16a) som (16b) tycks betydelsen av att ’ge något i någons händer’ vara att p/t-argu-
mentet ställs under någon annans kontroll. Samma innebörd finns även i exempel (16c), hämt-
at från äldre fornsvenska, där det emellertid inte handlar om ordet händer, utan om ordet våld
’makt’. Till just detta exempel finns ett motsvarande fall där samma betydelse uttrycks med
hjälp av en dubbelobjektsvariant, återgivet i (17) nedan (vilket dock, då det även innehåller en
relationell prepositionsfras samt ett reflexivt p/t-argument, se avsnitt 3.2.1.1 ovan, inte har
räknats med i min kvantitativa analys). Den betydelsemässiga likheten mellan exemplen (16c)
och (17) tyder således på att prepositionsvariant med prepositionen i i fornsvenska har en
funktionsdomän som på vissa punkter överlappar den hos dubbelobjektsvarianterna (i det här
fallet ACK-DAT).

(17) ella  sik romarom j wald gifua. (LegBi 314)
eller sig romare   i  våld  ge
’…eller ge sig i romarnas våld.’

Även de två beläggen i mitt material på prepositionen innan har innebörden ’ge sin själ i Guds
händer’, vilket tyder på att innan och i är mer eller mindre utbytbara sinsemellan. Ett exempel
ges i (18) nedan.

16 Det kan för övrigt påpekas att utöver i LegBu och LegBu konstrueras verbet giva med prepositionsvariant en-
dast en enda gång i mitt äldre fornsvenska material, i MB (se tabell 35 och exempel (32d) i bilaga 2).

36



(18) ok   gaf sina sælastu     siæl innan guz  hænder  ok  hans  ængla. (LegBi 274)
och gav sin lyckligaste själ innan Guds händer och hans änglars
’…och gav sin mycket lyckliga själ i händerna på Gud och hans änglar.’

Utvecklingen av hur prepositionen till används med verbet giva skulle förtjäna en betydligt
mer ingående studie än vad som ges plats för här. Exemplen i (19) får emellertid tjäna som il-
lustration för hur prepositionen används under de olika tidsperioderna. Bruket tycks, av beläg-
gen i mitt material att döma, vara i stort sett detsamma i såväl äldre som yngre fornsvenska,
där till används främst med m/m-argument som betecknar konkreta mål (19a) eller med en
mer abstrakt innebörd som i (19b) (där m/m-argumentet är abstrakt medan p/t-argumentet är
konkret) eller (19c) (där båda objektargumenten betecknar någonting abstrakt). I äldre ny-
svenska utvidgas bruket av till till att även inkludera animata m/m-argument (19d) (se vidare
om m/m-argumentets animathet i avsnitt 4.3.4 nedan).

(19) a. kesar    hinrik  hafþe giuit en calc af gul. sua storan tel sancti laurencii kirkio.
kejsare Henrik hade  givit en kalk av guld så  stor   till Sankt Laurentius kyrka
’Kejsar Henrik hade givit  en stor kalk av guld till Sankt Laurentii kyrka.’
(LegBu 420)

b. ælla giua huarn tiiunda man tel halshugs (LegBu 508)
eller ge    var     tionde man till halshuggning
’…eller låta halshugga var tionde man.’

c. at giwa samthykkio til nokra synd, (BJ 58)
att ge    samtycke   till någon synd
’…att ge samtycke till någon synd.’

d. att thesse båda svenska fångar ville giffva sin skriffvelse till svenska 
commissarierna, som vore Olof Stråle och Hindrich Horn (Gyllenhielm 385)

Prepositionen under uppvisar ett bruk som påminner om ett av användningsområdena för pre-
positionen till. Liksom prepositionen till i exempel (19a) tycks tycks även prepositionen un-
der vara relativt vanlig när m/m-argumentet betecknar en kyrka.17 Exempel på detta finns i så-
väl fornsvenska (20a) som äldre nysvenska (20b). Dessutom kan under användas i en mer ab-
strakt bemärkelse som i (20c), en användning som även påminner om hur prepositionen i an-
vänds i uttryck som ge sin själ i Guds händer (se ovan).

(20) a. ok   gaf  rik     ingiald     vndi kirkiona. (LegBu 168)
och gav stora inkomster under kyrkan
’…och gav stora inkomster till kyrkan’

b. och then menige man hade giffuit sitt goda godz vnder kyrckior och clöster (Swart 93)
c. Tha gaff han gerna sin godhuilia vnder guz s  kipilse   (LegBi 772)

 då  gav han gärna sin välvilja   under Guds styre
’Då överlämnade han gärna sin välvilja till Gud.’

17 Denna specifika användning av under listas också i SAOB (10:447), där uttrycket ”giva (ngt) under (ngt)”
ges betydelsen ”skänka (ngt) åt l. lägga (ngt) under (en institution o. d.)”.
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Att såväl till som under kan användas med m/m-argument som betecknar kyrkor tyder på att
dessa två prepositioner fyller delvis liknande funktioner i fornsvenska. Som exemplen (12b)
och (13) ovan visar råder även överlappning i funktion mellan prepositionsvariant med till och
dubbelobjektsvariant (sända bud till ngn visavi sända ngn bud). Förhållandet mellan under
och till å ena sidan och mellan prepositionsvariant och dubbelobjektsvariant å andra sidan ger
ytterligare en fingervisning om det komplexa sambandet mellan olika konstruktionsvarianter
under den undersökta perioden.

Ett intressant tillskott i samlingen av prepositioner som förekommer med verbet giva är
på, vilken jag påträffat på fyra ställen i mitt material, i samtliga fall i äldre nysvenska. Tre av
dessa exempel är av typen ge skulden på ngn (se exempel (21a), vilket väl i modern svenska
snarare motsvaras av lägga skulden på ngn eller ge ngn skulden. Sistnämnda variant skulle
kunna ses som en dubbelobjektsvariant motsvarande just ge skulden på ngn, vilket således ty-
der på att även förekomster av prepositionsvariant med prepositionen på kan stå i ett alterne-
rande förhållande till dubbelobjektsvarianten. Det fjärde exemplet på prepositionen på ges i
(21b).

(21) a. gåffuo skylden på Niels Dacke och hans lösse partij, (Brahe 39)
b. Ther hade almogin i Söra och Norra Widbo achtad försambla sig och giffue hugg 

wpå härren (Brahe 41–42)

Exemplet (21b) kan jämföras med (22) nedan, vilket visserligen är hämtat från yngre forn-
svenska, men som under alla omständigheter visar att verbet giva i kombination med p/t-argu-
mentet hugg kan konstrueras med såväl dubbelobjektsvariant som prepositionsvariant innehål-
lande prepositionen på. Även här råder alltså viss överlappning i funktion mellan preposi-
tions- och dubbelobjektsvariant.

(22) thy          at wi skulom giffwa them första hug (KM 270)
eftersom att vi  ska         ge       dem första slag
’…eftersom vi ska ge dem första slaget.’

Det som framför allt särskiljer prepositionsbruket i äldre nysvenska från tidigare perioder är
introduktionen av åt som markör för m/m-argumentet. Detta är den vanligaste prepositionen
vid verbet giva i äldre nysvenska överlag, men förekommer i mitt material inte förrän från
mitten av 1600-talet (de tidigaste exemplen är från Ekeblad, skriven mellan 1639 och 1655).
Utöver i Ekeblad återfinns prepositionen åt i Columbus, Spegel, Stålhammar och Runius, vil-
ka utgör de fyra yngsta texterna i mitt material. Det förefaller alltså som att prepositionen åt,
när den väl har börjat användas med verbet giva, får fäste i språket direkt. Prepositionen ut-
märker sig också gentemot övriga prepositioner i mitt material genom att den enbart används
med animata m/m-argument. Ett exempel ges i (23a) nedan. Dessutom återfinns prepositionen
åt i fem av de sex förekomster av varianten PP-ACK med verbet giva som jag funnit i mitt
material (se exempel 23b). Prepositionen tycks således inte vara reglerad av samma begräns-
ningar som övriga prepositioner, vad gäller vare sig animathet eller ledföljd. 
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(23) a. …att han skulle gee denne citron åt den fägerste Jungfrun. (Columbus 14)
b. …gaf åt keysaren så många RichsDaler   som werserne woro  , (Columbus 59)

Som visas i avsnitt 4.3.4 nedan är animata m/m-argument i övrigt relativt tätt förknippade
med dubbelobjektsvariant. När animata m/m-argument börjar förekomma i prepositionsvari-
ant med prepositionen åt sker således även här ytterligare överlappning i funktion mellan pre-
positions- och dubbelobjektsvariant.

I avsnitt 4.3 nedan redovisas den kvantitativa delen av min undersökning, där jag en efter
en går igenom hur de undersökta variablerna inverkar på valet av konstruktionsvariant.

4.3 Variablernas inverkan på valet av konstruktionstyp

I detta avsnitt redogör jag för de undersökta variablernas inverkan på valet av konstruktions-
typ vid sända respektive giva. Verben undersöks genomgående var för sig, och jag jämför se-
dan vilka faktorer som har vilket slags inverkan på valet av konstruktionsvariant för respekti-
ve verb. På grund av att sända dels förekommer relativt sparsamt i mitt material överlag, dels
inte uppvisar någon statistiskt signifikant förändring över tid i fördelningen mellan de fyra
konstruktionsalternativen, har jag valt att inte undersöka utvecklingen av variablernas inverk-
an över tid för verbet sända. Att fördelningen mellan olika konstruktionsvarianter är densam-
ma för detta verb över tid innebär naturligtvis inte per automatik att det är samma variabler
som ligger bakom valet av konstruktionstyp under de olika tidsperioderna, men det är inte
orimligt att tänka sig att så ändå kan vara fallet. För verbet giva, däremot, är materialet till-
räckligt omfattande för att det utan större problem ska vara möjligt att genomföra en statistisk
analys för varje tidsperiod för sig.

De jämförelser jag gör handlar således dels om hur variablernas inverkan på valet av kon-
struktionstyp vid verbet giva skiljer sig åt mellan tidsperioderna, dels hur variablernas inverk-
an för giva under varje enskild period skiljer sig gentemot sända totalt sett.

4.3.1 Längd

För att få en indikation på hur stor påverkan informationsstruktur och tyngd spelar för valet av
konstruktionstyp analyserar jag i detta avsnitt hur den relativa längden (räknad i antal ord)
mellan de båda objektargumenten påverkar valet av konstruktionsvariant. Som nämnts i av-
snitt 4.3 ovan analyserar jag alla förekomster av verbet sända från de tre tidsperioderna till-
sammans, medan verbet giva analyseras en tidsperiod i taget.

Tabell 10 visar hur den relativa längden mellan argumenten inverkar på valet av kon-
struktionstyp vid verbet sända under hela den undersökta perioden. Skillnaderna mellan de tre
längdvärdena i fördelningen av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=14,358, df=2,
p<.01) och post-hoc-testen visade att DAT-ACK är vanligare med långa p/t-argument (i unge-
fär hälften av de fall där p/t-argumentet är längre används DAT-ACK) och ovanligare när
m/m-argumentet är längre (ca 5 %). När argumenten är lika långa förekommer DAT-ACK i
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ungefär en femtedel av fallen, vilket ger en signifikant skillnad gentemot såväl långa p/t-argu-
ment som långa m/m-argument. ACK-DAT är vanligare när m/m-argumentet är längre (ca
12 %) och ovanligare när p/t-argumentet är längre (endast en förekomst). PP-ACK är vanliga-
re när p/t-argumentet är längre (ca 13 %). Konstruktionstypen förekommer knappt alls när
m/m-argumentet är längre eller båda objektargumenten är lika långa. ACK-PP är mindre van-
ligt med långa p/t-argument (ca 35 %), medan det är ungefär lika vanligt (mellan 75 % och
80 %) oavsett om m/m-argumentet är längre eller båda argumenten är lika långa.

Tabell 10. Fördelning av konstruktionstyper för sända vid variabeln längd, fsv.+änsv.

p/t längre m/m längre Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 70 51,5 % 3 5,2 % 19 21,8 %

ACK-DAT 1 0,7 % 7 12,1 % 2 2,3 %

PP-ACK 17 12,5 % 2 3,4 % 1 1,1 %

ACK-PP 48 35,3 % 46 79,3 % 65 74,7 %

Totalt 136 100,0 % 58 100,0 % 87 100,0 %

I tabell 11 redovisas längdens inverkan på valet av konstruktionsvariant vid verbet giva i äldre
fornsvenska. Skillnaderna mellan längdvärdena i fördelningen av konstruktionsvarianter är
signifikanta (χ2=107,248, df=4, p<.001) och post-hoc-testen visade att DAT-ACK är vanligare
när p/t-argumentet är längre (ca 94 %) och ovanligare när m/m-argumentet är längre (ca
38 %). I de fall där ingen skillnad i längd föreligger (ca 77 %) finns för DAT-ACK en statist-
iskt signifikant skillnad gentemot såväl långa p/t-argument som långa m/m-argument. ACK-
DAT är vanligare när m/m-argumentet är längre (ca 45 %), men förekommer i ungefär lika li-
ten utsträckning oavsett om p/t-argumentet är längre (ca 4 %) eller argumenten är lika långa
(ca 8 %). ACK-PP är ovanligare när p/t-argumentet är längre (ca 2 %), men ungefär lika van-
ligt när m/m-argumentet är längre (17 %) som när båda argumenten är av samma längd (ca
15 %).

Tabell 11. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln längd, äldre fornsvenska

p/t längre m/m längre Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 211 93,8 % 20 37,7 % 96 77,4 %

ACK-DAT 10 4,4 % 24 45,3 % 10 8,1 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 4 1,8 % 9 17,0 % 18 14,5 %

Totalt 225 100 % 53 100 % 124 100 %
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Tabell 12 visar siffrorna för variabeln längd vid verbet giva i yngre fornsvenska. Även här är
skillnaderna i fördelningen av konstruktionsvarianter statistiskt signifikanta (χ2=91,884, df=4,
p<.001). Post-hoc-testen visade på samma förhållanden vad gäller DAT-ACK som i äldre
fornsvenska, nämligen att konstruktionen är vanligare när p/t-argumentet är längre (i dessa
fall är DAT-ACK så gott som allenarådande med nästan 99 % av förekomsterna), förhållande-
vis vanligt när båda argumenten är lika långa (ca 83 %, vilket utgör en signifikant skillnad
gentemot såväl långa p/t-argument som långa m/m-argument) och ovanligare när m/m-argu-
mentet är längre (40 %). Vad gäller ACK-DAT och ACK-PP framkom dock intressanta avvik-
elser gentemot den äldre fornsvenska perioden.

Även i yngre fornsvenska är ACK-DAT vanligare när m/m-argumentet är längre (44 %),
men det föreligger även en statistiskt signifikant skillnad mellan de fall där argumenten är lika
långa (ca 16 %) och de fall där p/t-argumentet är längre (ca 1 %). ACK-DAT framstår i yngre
fornsvenska således som ett, jämfört med äldre fornsvenska, informationsstrukturellt sett mer
neutralt konstruktionsalternativ, som inte bara förekommer när m/m-argumentet är längre,
utan även kan användas när objekten är lika långa. ACK-PP är vanligare endast i de fall då
m/m-argumentet är längre (16 %). Detta utgör också en skillnad gentemot äldre fornsvenska,
där förekomst av ACK-PP tycks begränsas av att p/t-argumentet är längre snarare än att, så-
som är fallet i yngre fornsvenska, gynnas av att m/m-argumentet är längre.

Tabell 12. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln längd, yngre fornsvenska

p/t längre m/m längre Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 179 98,9 % 10 40,0 % 58 82,9 %

ACK-DAT 2 1,1 % 11 44,0 % 11 15,7 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 4 16,0 % 1 1,4 %

Totalt 181 100,0 % 25 100,0 % 70 100,0 %

I tabell 13 redovisas siffrorna för längdens inverkan på valet av konstruktionstyp vid verbet
giva i äldre nysvenska. Skillnaderna mellan längdvärdena i fördelningen av konstruktionsvari-
anter är signifikanta (χ2=124,383, df=6, p<.001) och post-hoc-testen visade att DAT-ACK är
vanligare när antingen p/t-argumentet är längre (ca 95 %) eller båda objektargumenten är lika
långa (ca 92 %), medan varianten är ovanligare när m/m-argumentet är längre (ca 36 %). Att
ingen statistiskt signifikant skillnad föreligger för DAT-ACK mellan de fall där p/t-argumentet
är längre och de fall där objektargumenten är likvärdiga utgör en förändring gentemot de båda
fornsvenska perioderna, där DAT-ACK är vanligare när p/t-argumentet är längre jämfört med
när objektargumenten är lika långa. 

Såväl ACK-DAT som ACK-PP är vanligare när m/m-argumentet är längre i jämförelse
med övriga variabelvärden (ca 11 % respektive 53 %). För PP-ACK, som i mitt material inte
förekommer vid verbet giva under de fornsvenska perioderna, framträder inga signifikanta
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skillnader. Användningen av ACK-PP tycks vara betingad av argumentens inbördes längd i
högre utsträckning i äldre nysvenska jämfört med under tidigare perioder. ACK-PP används i
över hälften av de fall då m/m-argumentet är längre. Detta kan jämföras med att det i äldre
och yngre fornsvenska är ACK-DAT som förekommer i ungefär hälften av de fall då m/m-ar-
gumentet är längre, medan denna konstruktionstyp i äldre nysvenska endast påträffas i drygt
10 % av de belägg som innehåller ett långt m/m-argument.

Tabell 13. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln längd, äldre nysvenska

p/t längre m/m längre Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 193 95,1 % 13 36,1 % 58 92,1 %

ACK-DAT 1 0,5 % 4 11,1 % 0 0,0 %

PP-ACK 5 2,5 % 0 0,0 % 1 1,6 %

ACK-PP 4 2,0 % 19 52,8 % 4 6,3 %

Totalt 203 100,0 % 36 100,0 % 63 100,0 %

Sammanfattning

Angående den relativa längdens betydelse för hur verbet giva konstrueras kan sammanfatt-
ningsvis, sett över alla tre tidsperioder, konstateras att DAT-ACK, som genomgående är van-
ligast när p/t-argumentet är längre, utvecklas mot att vara i princip lika vanligt även när ingen
skillnad i längd föreligger mellan de båda argumenten. Just hur distributionen mellan kon-
struktionstyperna ser ut när argumenten är lika långa är intressant att jämföra mellan tidsperi-
oderna. I äldre fornsvenska utgörs nämligen en relativt stor andel av dessa fall av ACK-PP (ca
15 %), medan yngre fornsvenska i stället uppvisar en ungefär lika stor andel ACK-DAT i mot-
svarande fall (ca 16 %). Den höga andelen ACK-PP i äldre fornsvenska förklaras av det rela-
tivt flitiga bruket av prepositionen i i uttrycket ge sin själ i Guds händer i LegBu och LegBi
(se avsnitt 4.2 ovan). Den höga andelen ACK-DAT i yngre fornsvenska kan förmodligen till
viss del förklaras av att prepositionsvarianter under denna period generellt förekommer ytterst
sparsamt vid verbet giva.

I äldre nysvenska tycks en tämligen regelbunden variation mellan DAT-ACK och ACK-
PP uppstå för verbet giva, där långa m/m-argument gynnar ACK-PP, medan DAT-ACK är den
föredragna varianten i övriga fall. Detta kan jämföras med hur verbet sända konstrueras i ma-
terialet sammantaget. För detta verb är ACK-PP överlag det vanligaste alternativet, som an-
vänds i ungefär lika hög utsträckning när m/m-argumentet är längre som när båda argumenten
är av samma längd, medan det förekommer i lägre utsträckning vid långa p/t-argument (drygt
30 % av fallen). DAT-ACK förekommer med verbet sända å andra sidan knappt alls när m/m-
argumentet är längre, samtidigt som varianten används i ungefär hälften av de fall där p/t-ar-
gumentet är längre.
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4.3.2 Pronominalitet

Utöver längd kan även objektargumentens pronominalitet ses som ett enkelt mått på hur infor-
mationsstrukturen spelar in vid valet av konstruktionstyp. I min undersökning är det enbart
enkla personliga pronomen utan ytterligare bestämningar som klassats som pronomen. Detta
innebär att det jag klassat som pronomen aldrig består av mer än ett ord, vilket medför en viss
överlappning mellan variabeln längd och variabeln pronominalitet, eftersom ett argument som
utgörs av ett pronomen aldrig kan vara längre än det andra objektargumentet i konstruktionen.
I och med att alla personliga pronomen också klassificerats som definita, råder även en viss
överlappning med variabeln definithet (se avsnitt 4.3.3 nedan). Studiet av pronominalitet kan
dessutom bidra till att förstå hur argumentens givenhet inverkar på valet av konstruktionstyp.
Ett personligt pronomen syftar oftast tillbaka på någonting som redan nämnts och referenten
är därmed i regel given i kontexten.

I den statistiska analysen har jag slagit ihop de fall där båda objektargumenten utgörs av
pronomen med de fall där inget av argumenten uttrycks pronominellt. Detta beror främst på
att antalet förekomster av belägg där både objektargumenten är pronominella är så litet att en
jämförelse med denna kategori svårligen skulle kunna ge några statistiskt relevanta resultat.18

Variabeln pronominalitet har således tre värden – pron. m/m + icke-pron. p/t,, icke-pron. m/m
+ pron. p/t och pronominell likvärdighet. Som framgår av tabellerna nedan är antalet före-
komster av pronominella p/t-argument litet överlag, vilket innebär att den statistiska analysen
i vissa fall måste tolkas med viss försiktighet.

Tabell 14 visar hur pronominaliteten påverkar valet av konstruktionstyp för verbet sända
under hela den undersökta tidsperioden. Skillnaderna mellan variabelvärdena i fördelningen
av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=164,181, df=6, p<.001). DAT-ACK förekommer
i ca 81 % av de fall där enbart m/m-argumentet är pronominellt, men relativt sparsamt i övrigt
(skillnaden gentemot övriga variabelvärden är statistiskt signifikant). ACK-DAT är överlag re-
lativt ovanligt med verbet sända, men konstruktionstypen är i vilket fall vanligare när endast
p/t-argumentet är pronominellt, där den förekommer i ca 11 % av fallen. ACK-PP är ovanliga-
re när endast m/m-argumentet är pronominellt (ca 15 %), och en statistiskt signifikant skillnad
föreligger gentemot såväl de fall där antingen enbart p/t-argumentet är pronominellt (ca 89 %)
som de där objektargumenten är pronominellt likvärdiga (ca 76 %; mellan de två sistnämnda
kategorierna föreligger dock ingen signifikant skillnad). Det kan vara värt att notera att det
trots allt finns 14 belägg i mitt material på ACK-PP vid verbet sända där endast m/m-argu-
mentet är pronominellt, vilket kan jämföras med verbet giva, där det inte under någon tidspe-
riod förekommer att ACK-PP används med ett pronominellt m/m-argument över huvud taget.
Vad gäller användningen av PP-ACK föreligger inga statistiskt signifikanta skillnader mellan
de olika pronominalitetsvärdena, men det kan ändå vara värt att notera att konstruktionstypen

18 I bilaga 3 bifogas tabellerna 59–62, där variabelvärdet pronominell likvärdighet delats upp i två separata vär-
den. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden mellan de fall där båda objektargumenten är pronominella
och de fall där inget av de är det, påträffades vid verbet giva i yngre fornsvenska, där ACK–DAT förekommer
oftare när båda objektargumenten utgörs av pronomen än när inget av de gör det. Det faktum att inga statist-
iskt signifikanta skillnader föreligger i övrigt gör det också rimligt att slå ihop de två kategorierna till en och
samma, och följaktligen alltså betrakta de fall där objektargumenten är pronominellt likvärdiga som en faktor
för sig.
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inte uppvisar ett enda fall där enbart p/t-argumentet är pronominellt.

Tabell 14. Fördelning av konstruktionstyper för sända vid variabeln pronominalitet, äfsv.–änsv.

m/m pron. p/t pron. Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 77 81,1 % 0 0,0 % 15 9,9 %

ACK-DAT 0 0,0 % 4 11,4 % 6 4,0 %

PP-ACK 4 4,2 % 0 0,0 % 16 10,6 %

ACK-PP 14 14,7 % 31 88,6 % 114 75,5 %

Totalt 95 100,0 % 35 100,0 % 151 100,0 %

I tabell 15 redovisas hur pronominaliteten påverkar valet av konstruktionstyp för verbet giva i
äldre fornsvenska. Tabellen uppvisar signifikanta skillnader mellan pronominalitetsvärdena i
fördelningen av konstruktionsvarianter (χ2=117,674, df=4, p<.001). Den tydligaste tendensen
som kan utläsas är att DAT-ACK är så gott som allenarådande när endast m/m-argumentet är
pronominellt, medan konstruktionsvarianten aldrig används ifall enbart p/t-argumentet utgörs
av ett pronomen. När objektargumenten är pronominellt likvärdiga påträffas DAT-ACK i un-
gefär två tredjedelar av fallen. Skillnaderna mellan alla de tre variabelvärdena är signifikanta.

Tabell 15. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln pronominalitet, äldre fornsvenska

m/m pron. p/t pron. Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 199 99,5 % 0 0,0 % 128 67,0 %

ACK-DAT 1 0,5 % 6 54,5 % 37 19,4 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 5 45,5 % 26 13,6 %

Totalt 200 100,0 % 11 100,0 % 191 100,0 %

Vad gäller ACK-DAT kan konstateras att konstruktionstypen är vanligare när endast p/t-argu-
mentet är pronominellt, då den förekommer i ungefär hälften av fallen. Varianten är dock för-
hållandevis vanlig även när objektargumenten är pronominellt likvärdiga (ca 19 %); skillnad-
en är statistiskt signifikant gentemot såväl de fall där enbart p/t-argumentet är pronominellt
som det enda fall där endast m/m-argumentet utgörs av ett pronomen. Belägget på ACK-DAT
där enbart m/m-argumentet är pronominellt återges i exempel (24) nedan.
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(24) ok  wilde sith ia enghalund hanum gifua. (LegBi 682)
och ville  sitt  ja ingalunda honom  ge
’…och ville ingalunda ge honom sitt ja.’

ACK-PP är vanligare när endast p/t-argumentet är pronominellt (ca 46 %), men konstruktions-
typen förekommer relativt ofta också när objektargumenten är pronominellt likvärdiga (26 be-
lägg, ca 14 %). Statistiskt signifikanta skillnader föreligger mellan alla tre värden på varia-
beln. (Varianten förekommer inte över huvud taget när endast m/m-argumentet är pronomin-
ellt.) Det kan dock vara värt att notera att antalet belägg på ACK-PP med endast p/t-argument-
et pronominellt i absoluta tal är relativt låg, endast fem stycken.

Tabell 16 visar hur objektargumentens pronominalitet inverkar på valet av konstruktions-
typ i yngre fornsvenska. Tabellen visar på signifikanta skillnader mellan pronominalitetsvär-
dena i fördelningen av konstruktionsvarianter (χ2=144,040, df=4, p<.001), och siffrorna tyder
på en del likheter med förhållandena i äldre fornsvenska. Detta gäller bl.a. förekomsten av
DAT-ACK, vilken även i yngre fornsvenska så gott som alltid (med undantag för ett fall, se
nedan) förekommer när endast m/m-argumentet utgörs av pronomen, medan konstruktionsal-
ternativet inte påvisas alls när enbart p/t-argumentet är pronominellt. När objektargumenten är
pronominellt likvärdiga påträffas DAT-ACK i ca 82 % av fallen. Skillnaderna är signifikanta
mellan alla tre variabelvärden.

Tabell 16. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln pronominalitet, yngre fornsvenska

m/m pron. p/t pron. Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 182 99,5 % 0 0,0 % 65 82,3 %

ACK-DAT 1 0,5 % 12 85,7 % 11 13,9 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 2 14,3 % 3 3,8 %

Totalt 183 100,0 % 14 100,0 % 79 100,0 %

ACK-DAT är i yngre fornsvenska det vanligaste alternativet i de fall där endast p/t-argument-
et är pronominellt, där det utgör ca 86 % av alla förekomster, vilket innebär en statistiskt sig-
nifikant skillnad gentemot de fall där objektargumenten är pronominellt likvärdiga (där ACK-
DAT utgör ca 14 % av beläggen). Liksom i äldre fornsvenska påträffades i mitt material ett
exempel på ACK-DAT med pronominellt m/m-argument. I det här fallet kan emellertid beläg-
get förklaras med att p/t-argumentet utgörs av ett negerat objekt, vilka generellt ofta föregår
icke-negerade objekt (jfr Falk, manus). Exemplet återges i (25) nedan.

(25) Ok  thy     wilde ok    stekarin enkte giwa hanum. (Jär 25)
och därför ville också kocken inget  ge     honom
’Och därför ville inte heller kocken ge honom något.’
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Antalet förekomster av prepositionsvariant med verbet giva är överlag mycket lågt i yngre
fornsvenska. Värt att notera är dock att ACK-PP i yngre fornsvenska, till skillnad från i äldre
fornsvenska, inte över huvud taget förekommer med pronominellt m/m-argument.

I tabell 17 redovisas hur pronominaliteten påverkar valet av konstruktionstyp vid verbet
giva i äldre nysvenska. Även här uppvisas signifikanta skillnader mellan pronominalitetsvär-
dena i fördelningen av konstruktionsvarianter (χ2=89,235, df=6, p<.001). För DAT-ACK på-
minner frekvenssiffrorna om läget i äldre och yngre fornsvenska. Konstruktionstypen används
i alla de fall där endast m/m-argumentet utgörs av ett pronomen, och inte i ett enda fall av en-
bart pronominellt p/t-argument, medan andelen av de fall där objektargumenten är pronomi-
nellt likvärdiga ligger på ca 72 %. Skillnaderna är statistiskt signifikanta mellan alla tre varia-
belvärden.

ACK-DAT uppvisar endast fem förekomster i äldre nysvenska totalt, men noteras kan i
vilket fall att konstruktionstypen inte förekommer över huvud taget när endast m/m-argument-
et är pronominellt. Även vad gäller PP-ACK är antalet belägg totalt så pass litet att det knap-
past är relevant att diskutera dessa i termer av statistisk signifikans. Det är emellertid intres-
sant att notera att detta konstruktionsalternativ i mitt material endast förekommer ifall båda
objektargumenten är pronominellt likvärdiga, närmare bestämt ifall inget av argumenten ut-
görs av ett pronomen. För ACK-PP gäller att det är vanligare när endast p/t-argumentet är pro-
nominellt (75 %, antalet belägg är dock mycket litet, endast tre stycken). Mest intressant att
notera för detta konstruktionsalternativs vidkommande är emellertid att det i äldre nysvenska
förekommer i en femtedel av de fall där objektargumenten är pronominellt likvärdiga, vilket
är en betydligt större andel än under de båda fornsvenska perioderna.

Tabell 17. Fördelningen av konstruktionstyper för giva vid variabeln pronominalitet, äldre nysvenska

m/m pron. p/t pron. Likvärdiga

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 178 100,0 % 0 0,0 % 86 71,7 %

ACK-DAT 0 0,0 % 1 25,0 % 4 3,3 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 6 5,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 3 75,0 % 24 20,0 %

Totalt 178 100,0 % 4 100,0 % 120 100,0 %

Sammanfattning

För variabeln pronominalitet kan vi sammanfattningsvis konstatera att när verbet sända an-
vänds med ett pronominellt m/m-argument är DAT-ACK det vanligaste alternativet, medan
ACK-PP är dominerande i övrigt. Till skillnad från verbet giva, där DAT-ACK är så gott som
obligatoriskt i de fall då m/m-argumentet är pronominellt genom alla tre tidsperioderna, före-
kommer emellertid ACK-PP vid verbet sända relativt ofta med pronominella m/m-argument
(ca 15 % av fallen).
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Antalet belägg där enbart p/t-argumentet är pronominellt är generellt lågt för båda verben,
men det kan under alla omständigheter konstateras att den konstruktionstyp som väljs i dessa
fall genomgående är antingen ACK-DAT eller ACK-PP, vilket innebär att ett pronominellt p/t-
argument vid såväl sända som giva aldrig placeras efter ett icke-pronominellt m/m-argument.

För verbet giva är DAT-ACK, som sagt, i princip allenarådande när m/m-argumentet är
pronominellt. Konstruktionstypen är dock den vanligaste även i de fall då objektargumenten
är pronominellt likvärdiga. Av intresse för kategorin pronominell likvärdighet är också att den
relativt höga andelen ACK-DAT vid verbet giva i äldre fornsvenska för de fall där båda eller
inget av objektargumenten utgörs av ett pronomen (ca 20 %) tycks minska för varje period. I
äldre nysvenska utgörs i stället 20 % av de pronominellt likvärdiga beläggen av ACK-PP.

4.3.3 Definithet

Som ett komplement till variablerna längd och pronominalitet har jag även analyserat vilket
utslag kombinationen av de båda objektargumentens definithet ger för valet av konstruktions-
typ. Då formellt definita argument i relativt hög utsträckning ofta är kända sedan tidigare eller
på annat sätt aktualiserade i diskursen, kan även definithet betraktas som ett mått på hur stor
inverkan ett arguments givenhet, och därmed också informationsstrukturen, har på valet av
konstruktionstyp. Som nämnts i avsnitt 4.3.2 ovan råder viss överlappning mellan variablerna
definithet och pronominalitet, i och med att alla pronomen även betraktas som definita (angå-
ende kategoriseringsprinciper, se avsnitt 3.2.2 ovan).

I stället för att undersöka de båda argumentens definithet var för sig (vilket också hade
varit en möjlighet; jfr Wolk m.fl. 2013, De Cuypere u.utg., Valdeson 2012) har jag valt att
analysera mitt material utifrån en kombination av definitheten hos m/m- respektive p/t-argu-
mentet. Variabeln har fyra värden – def. m/m + indef. p/t., indef. m/m + def. p/t., def. m/m +
def. p/t, indef. m/m + indef. p/t. Nackdelen med detta förfarande är att resultatet av analysen
blir en aning svåröverskådligt, samt att det för vissa kategorier finns så få belägg att den sta-
tistiska analysen inte alltid är helt rättvisande. Å andra sidan torde en kombinerad analys av
båda argumentens definithet i förhållande till varandra kunna säga mer om eventuella infor-
mationsstrukturella förhållanden jämfört med om båda argumentens definithet skulle analyse-
ras var för sig – vilken roll ett definit p/t-argument spelar för valet av konstruktionstyp kan
rimligtvis tänkas hänga ihop med huruvida även m/m-argumentet i samma belägg är definit,
och vice versa. En fördel med att analysera materialet på detta sätt är också att jag därigenom
undersöker definithet på samma sätt som längd och pronominalitet, dvs. utifrån argumentens
inbördes förhållande och inte utifrån varje argument för sig.

Tabell 18 visar skillnaderna i fördelningen av konstruktionsvarianter mellan de olika
kombinationerna av definithet vid verbet sända över alla tidsperioder sammantaget. Skillnad-
erna är statistiskt signifikanta (χ2=27,529, df=9, p<.01). Exempelvis kan noteras att DAT-ACK
är vanligare med definita m/m-argument (ca 42 %) jämfört med när antingen enbart p/t-argu-
mentet är definit (ingen förekomst) eller båda objektargumenten är definita (ca 22 %). (Gent-
emot de fall där inget av objektargumenten är definit uppvisades ingen signifikant skillnad;
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antalet belägg med två definita argument är dock även totalt sett mycket litet.)

Tabell 18. Fördelningen av konstruktionstyper för sända vid variabeln definithet, äfsv.–änsv.

m/m def. p/t def. m/m+p/t def. m/m+p/t indef.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 69 41,8 % 0 0,0 % 21 21,9 % 2 28,6 %

ACK-DAT 5 3,0 % 0 0,0 % 5 5,2 % 0 0,0 %

PP-ACK 13 7,9 % 1 7,7 % 4 4,2 % 2 28,6 %

ACK-PP 78 47,3 % 12 92,3 % 66 68,8 % 3 42,9 %

Totalt 165 100,0 % 13 100,0 % 96 100,0 % 7 100,0 %

Vad gäller ACK-DAT föreligger inga signifikanta skillnader. Dock kan det vara värt att notera
att konstruktionstypen i mitt material endast förekommer ifall m/m-argumentet är definit (i
fem fall är enbart m/m-argumentet definit, i ytterligare fem fall är båda objektargumenten de-
finita), vilket möjligen är en aning överraskande med tanke på hypotesen om att definita argu-
ment förväntas stå före indefinita.

Även PP-ACK är utifrån det ringa antalet belägg svårt att yttra sig om. Vad gäller ACK-
PP är tendenserna däremot tydligare. Detta alternativ är vanligare när antingen enbart p/t-ar-
gumentet är definit (ca 92 %) eller båda objektargumenten är definita (ca 69 %), medan det är
relativt sett ovanligare när enbart m/m-argumentet är definit (ca 47 %). Skillnaden mellan en-
bart definit m/m-argument och förstnämnda två kategorier är statistiskt signifikant. (Det bör
dock noteras att även i de fall när endast m/m-argumentet är definit är ACK-PP fortfarande är
det vanligaste konstruktionsalternativet.)

Tabell 19 visar hur definitheten inverkar på valet av konstruktionstyp vid verbet giva i äl-
dre fornsvenska. Skillnaderna mellan definithetsvärdena i fördelningen av konstruktionsvari-
anter är signifikanta (χ2=94,143, df=6, p<.001), och post-hoc-testen visade att definitheten
spelar en tydlig roll för valet av DAT-ACK, för vilken en signifikant skillnad föreligger mel-
lan de fall där enbart m/m-argumentet är definit (som har DAT-ACK i 94 % av fallen) och alla
övriga kombinationer av definithet. Angående ACK-DAT är siffrorna lite mer komplicerade,
men den tydligaste tendensen är att konstruktionsvarianten är vanligare med definita p/t-argu-
ment (ca 44 %; denna kategori uppvisar emellertid ingen statistiskt signifikant skillnad gent-
emot de fall där inget av argumenten är definit, där ACK-DAT förekommer i ca 24 % av fal-
len). ACK-PP är vanligare när båda argumenten är definita (ca 24 %) och ovanligare när ant-
ingen inget av argumenten är definita (ca 3 %) eller endast m/m-argumentet är definit (ca
2 %).
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Tabell 19. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln definithet, äldre fornsvenska

m/m def. p/t def. m/m+p/t def. m/m+p/t indef.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 205 94,0 % 7 43,8 % 58 64,4 % 57 73,1 %

ACK-DAT 8 3,7 % 7 43,8 % 10 11,1 % 19 24,4 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 5 2,3 % 2 12,5 % 22 24,4 % 2 2,6 %

Totalt 218 100,0 % 16 100,0 % 90 100,0 % 78 100,0 %

I tabell 20 redovisas siffrorna för hur kombinationen av de båda objektargumentens definithet
påverkar valet av konstruktionstyp vid verbet giva i yngre fornsvenska. Skillnaderna mellan
definithetsvärdena i fördelningen av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=69,769, df=6,
p<.001), och post-hoc-testen visade en delvis annan bild jämfört med läget i äldre fornsven-
ska. För DAT-ACK kan emellertid konstateras att varianten fortfarande är som vanligast när
endast m/m-argumentet är definit (då den förekommer i ca 98 % av fallen). I yngre fornsven-
ska är det ovanligare med DAT-ACK när endast p/t-argumentet är definit (ca 33 %), medan
såväl de fall där båda objektargumenten är definita som de där inget av objektargumenten är
definit ligger på en nivå däremellan, med en andel DAT-ACK på ca 76 % respektive ca 77 %.

Liksom i äldre fornsvenska är ACK-DAT i yngre fornsvenska vanligare när enbart p/t-ar-
gumentet är definit (ca 58 %) och ovanligare när enbart m/m-argumentet är definit (ca 2 %). I
båda de kategorier som anger ”definithetsmässig likvärdighet” ligger andelen ACK-DAT
kring en femtedel. ACK-PP är så ovanligt i yngre fornsvenska att det inte går att säga något
om hur dess användning påverkas av objektargumentens definithet. Intressant att notera är
emellertid att konstruktionstypen, trots att den endast uppvisar fem belägg i yngre fornsvenska
totalt, förekommer tillsammans med alla olika definithetskombinationer. 

Tabell 20. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln definithet, yngre fornsvenska

m/m def. p/t def. m/m+p/t def. m/m+p/t indef.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 189 97,9 % 4 33,3 % 41 75,9 % 13 76,5 %

ACK-DAT 3 1,6 % 7 58,3 % 11 20,4 % 3 17,6 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 1 0,5 % 1 8,3 % 2 3,7 % 1 5,9 %

Totalt 193 100,0 % 12 100,0 % 54 100,0 % 17 100,0 %

Tabell 21 visar hur argumentens definithet inverkar på valet av konstruktionstyp vid verbet gi-
va i äldre nysvenska. Skillnaderna mellan definithetskategorierna i fördelningen av konstruk-
tionsvarianter är signifikanta (χ2=109,821, df=9, p<.001). För DAT-ACK är tendenserna del-
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vis de samma som i yngre fornsvenska, så till vida att konstruktionstypen är vanligare med
definita m/m-argument (ca 94 %), vilket utgör en statistiskt signifikant skillnad gentemot båda
de kategorier där objektargumenten har samma grad av definithet, vilka båda har runt 70 %
DAT-ACK. En intressant skillnad gentemot tidigare perioder är dock att DAT-ACK i äldre ny-
svenska inte över huvud taget förekommer när enbart p/t-argumentet är definit. Antalet fall
där enbart p/t-argumentet är definit är visserligen relativt litet även totalt sett (åtta belägg),
men möjligen skulle avsaknaden av DAT-ACK då endast p/t-argumentet är definit kunna tyda
på att valet av konstruktionsvariant i äldre nysvenska börjar regleras på samma sätt som i mo-
dern svenska, där prominenta p/t-argument inte gärna placeras efter mindre prominenta m/m-
argument (jfr exemplet Arne gav en granne boken i SAG III:299).

Tabell 21. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln definithet, äldre nysvenska

m/m def. p/t def. m/m+p/t def. m/m+p/t indef.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 224 94,1 % 0 0,0 % 34 72,3 % 6 66,7 %

ACK-DAT 1 0,4 % 2 25,0 % 1 2,1 % 1 11,1 %

PP-ACK 6 2,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 7 2,9 % 6 75,0 % 12 25,5 % 2 22,2 %

Totalt 238 100,0 % 8 100,0 % 47 100,0 % 9 100,0 %

ACK-DAT, som endast är belagt fem gånger i mitt äldre nysvenska material, förekommer
trots detta med alla olika definithetskombinationer. ACK-PP är vanligare när p/t-argumentet är
definit (75 %) och ovanligare när m/m-argumentet är definit (ca 3 %).

Sammanfattning

Om variabeln definithet generellt kan sammanfattningsvis sägas att dess vanligaste värde, för
såväl sända som giva, är att enbart m/m-argumentet är definit. Medan definita m/m-argument
med verbet giva i ca 95 % av fallen (för alla tidsperioderna) konstrueras med DAT-ACK, är
det för verbet sända i  dylika fall i stort sett lika vanligt med ACK-PP som med DAT-ACK
(mellan 40 % och 50 %). Definita m/m-argument förefaller således påverka valet av konstruk-
tionstyp vid giva i betydligt högre utsträckning än vad som är fallet med sända.

Intressant att notera för variabeln definithet är för övrigt också att det endast på en punkt
kunde påvisas en statistiskt signifikant skillnad i fördelningen av konstruktionsvarianter mel-
lan de fall där båda objektargumenten är definita och de fall där inget av objektargumenten är
definita, nämligen för ACK-PP vid verbet giva i äldre fornsvenska, där den höga andelen ex-
empel av typen ge sin själ i Guds händer troligtvis bidragit till att ACK-PP utgör en stor andel
av de fall där båda objektargumenten är definita. I övrigt föreligger alltså ingen skillnad i hur
konstruktionsvarianterna fördelar sig över dessa två kategorier, vilket tyder på att det skulle
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vara möjligt att betrakta definithetsmässig likvärdighet som en relevant faktor i sig. (Det hade
således varit möjligt att undersöka denna variabel på samma som sätt som jag undersökt vari-
ablerna längd och pronominalitet.)

4.3.4 m/m-argumentets animathet

Som påtalats i avsnitt 2.2 och 2.3 ovan brukar, åtminstone för engelskans del, animata m/m-
argument ofta förknippas med dubbelobjektsvariant. För att se ifall ett samband råder mellan
animathet och valet av konstruktionstyp för verben sända och giva i fornsvenska och äldre
nysvenska har jag även låtit variabeln m/m-argumentets animathet genomgå en statistisk ana-
lys.

Tabell 22 visar hur konstruktionsvarianterna fördelar sig över animata respektive inani-
mata m/m-argument vid verbet sända under de tre tidsperioderna sammantaget. Signifikanta
skillnader i fördelningen kunde påvisas (χ2=55,410, df=3, p<.001). Att ett samband råder mel-
lan m/m-argumentets animathet och dubbelobjektskonstruktion synes vara obestridligt, med
tanke på att varken DAT-ACK eller ACK-DAT över huvud taget förekommer med inanimata
m/m-argument vid verbet sända.19 Båda prepositionsvarianterna, PP-ACK och ACK-PP, är
vanligare när m/m-argumentet är inanimat än när det är animat.

Tabell 22. Fördelning av konstruktionstyper för sända vid variabeln m/m-arg.:s animathet, änsv.–äfsv.

Animat Inanimat

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 92 43,8 % 0 0,0 %

ACK-DAT 10 4,8 % 0 0,0 %

PP-ACK 10 4,8 % 10 14,1 %

ACK-PP 98 46,7 % 61 85,9 %

Totalt 210 100,0 % 71 100,0 %

Tabell 23 visar vilken inverkan m/m-argumentets animathet har på valet av konstruktionstyp
vid verbet giva i äldre fornsvenska. Skillnaderna mellan animata och inanimata m/m-argu-
ment i fördelningen av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=280,488, df=2, p<.001) och
post-hoc-testen visade att DAT-ACK är vanligare när m/m-argumentet är animat, medan
ACK-PP är vanligare när m/m-argumentet är inanimat. För ACK-DAT påvisades inga signifi-
kanta skillnader, men det kan ändå vara värt att notera att det enda fall av inanimat m/m-argu-
ment i ACK-DAT som jag påträffat i äldre fornsvenska är det enda exempel på inanimat m/m-
argument i denna konstruktionstyp i mitt fornsvenska material över huvud taget. Detta kan
jämföras med totalt 67 belägg på animata m/m-argument i ACK-DAT i fornsvenska samman-

19 För ACK-DAT bedömdes skillnaden i fördelning mellan animata och inanimata m/m-argument visserligen
inte som signifikant, men det faktum att inte ett enda inanimat m/m-argument förekommer i denna konstruk-
tionstyp är ändå värt att notera.
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lagt. Ett visst samband mellan m/m-argumentets animathet och ACK-DAT torde alltså kunna
hävdas, även om detta inte ger utslag i statistiken.

Tabell 23. Fördelning av konstruktionsvarianter för giva vid variabeln m/m-arg.:s animathet, äfsv.

Animat Inanimat

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 316 88,0 % 11 25,6 %

ACK-DAT 43 12,0 % 1 2,3 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 31 72,0 %

Totalt 359 100,0 % 43 100,0 %

Belägget på inanimat m/m-argument i ACK-DAT återges i (26a). I (26b) ges ytterligare ett ex-
empel på inanimat m/m-argument i kombination med dubbelobjektskonstruktion. Till skillnad
mot vad som antyddes av resultaten från verbet sända (se tabell 22 ovan) är dubbelobjektsva-
riant vid verbet giva inte oförenligt med inanimata m/m-argument.

(26) a. Oc sidhan gifua han   leona tannum (LegBi 370)
och sedan ge   honom lejons tänder
’Och sedan ge honom åt lejonens tänder.’

b. vtan at  gifua vatnen  o   gudhlikan krapt mz  sino døpilse. (LegBi 83)
utan att ge     vattnet   gudomlig  kraft med sitt   dop
’…utan att ge vattnet gudomlig kraft med sitt dop.’

Det faktum att ACK-PP inte i ett enda fall konstrueras tillsammans med ett animat m/m-argu-
ment tyder på att prepositionsfras inte över huvud taget används för att beteckna animata mot-
tagare vid verbet giva i äldre fornsvenska.

I tabell 24 redovisas siffror för m/m-argumentets animathet vid verbet giva i yngre forn-
svenska. Skillnaderna är även här signifikanta (χ2=195,746, df=2, p<.001) och post-hoc-testen
visade på i stort sett identiska förhållanden jämfört med äldre fornsvenska. Även i yngre forn-
svenska är DAT-ACK vanligare när m/m-argumentet är animat och ACK-PP vanligare när
m/m-argumentet är inanimat. Det är slående att animata m/m-argument aldrig förekommer i
prepositionsvariant medan dubbelobjektsvariant överlag sällan innehåller ett inanimat m/m-
argument. Det kan för övrigt noteras att det totala antalet inanimata m/m-argument vid verbet
giva i yngre fornsvenska är mycket lågt, med endast sju förekomster (motsvarande ca 3 %).
Detta tyder eventuellt på att verbet giva generellt har en delvis annan (och kanske mer specifi-
cerad) funktion i yngre fornsvenska jämfört med i äldre fornsvenska.
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Tabell 24. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln m/m-arg.:s animathet, yfsv.

Animat Inanimat

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 245 91,1 % 2 28,6 %

ACK-DAT 24 8,9 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 5 71,4 %

Totalt 269 100,0 % 7 100,0 %

Tabell 25 visar hur m/m-argumentets animathet påverkar valet av konstruktionstyp vid verbet
giva i äldre nysvenska. Skillnaderna mellan animathetsvärdena i fördelning av konstruktions-
varianter är signifikanta (χ2=54,016, df=3, p<.001). Även i äldre nysvenska är DAT-ACK van-
ligare när m/m-argumentet är animat och ACK-PP vanligare när detta argument är inanimat.
För övriga konstruktionsalternativ påvisades inga signifikanta skillnader. Det har dock skett
en viktig förändring i äldre nysvenska jämfört med tidigare perioder. Det är nu möjligt att an-
vända prepositionsvariant vid verbet giva även med animata mottagare. I såväl äldre som yng-
re fornsvenska uppträder ACK-PP vid verbet giva enbart med inanimata m/m-argument (me-
dan PP-ACK som bekant inte förekommer alls med detta verb). I äldre nysvenska används
dock både PP-ACK och ACK-PP med animata m/m-argument. Animata m/m-argument före-
kommer dels med de för verbet giva nya prepositionerna på och åt, dels med prepositionen
till, vars användning tidigare tycks ha varit semantiskt mer begränsad (se avsnitt 4.2 ovan för
exempel och en närmare beskrivning). Liksom i yngre fornsvenska är det totala antalet inani-
mata m/m-argument vid verbet giva mycket lågt, med endast 15 förekomster (motsvarande
5 % av alla förekomster i mitt material av verbet giva i äldre nysvenska).

Tabell 25. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln m/m-arg.:s animathet, änsv.

Animat Inanimat

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 259 90,2 % 5 33,3 %

ACK-DAT 4 1,4 % 1 6,7 %

PP-ACK 6 2,1 % 0 0,0 %

ACK-PP 18 6,3 % 9 60,0 %

Totalt 287 100,0 % 15 100,0 %

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en avgörande skillnad mellan verbet sända å
ena sidan och verbet giva i de båda fornsvenska perioderna å den andra angående hur m/m-ar-
gumentets animathet hänger ihop med valet av konstruktionstyp. De generella tendenserna är
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förvisso de samma – dubbelobjektsvarianterna är vanligare med animata m/m-argument, me-
dan prepositionsvarianterna är vanligare med inanimata m/m-argument. Det kan dock noteras
att verbet sända över huvud taget inte förekommer med inanimata m/m-argument i DAT-ACK
eller ACK-DAT, medan animata m/m-argument kan förekomma i alla fyra konstruktionstyper-
na. För verbet giva i fornsvenska är förhållandet det motsatta – animata m/m-argument före-
kommer inte en enda gång i prepositionsvariant, medan inanimata däremot är förenligt med
såväl dubbelobjekts- som prepositionsvariant. En avgörande skillnad i hur verbet giva kon-
strueras inträffar sedan i äldre nysvenska, när även animata m/m-argument börjar kunna ut-
tryckas som prepositionsfras. Detta tyder på att prepositionsvarianten i äldre nysvenska spelar
en delvis ny roll i språket jämfört med under tidigare språkskeden.

4.3.5 p/t-argumentets konkrethet

Ett flertal tidigare studier har visat att abstrakta p/t-argument i såväl svenska som engelska fö-
reträdesvis konstrueras med dubbelobjektsvariant (se avsnitt 2.1.1 och 2.3 ovan). För att få en
uppfattning om hur förhållandena ser ut i fornsvenska och äldre nysvenska har jag undersökt
variabeln p/t-argumentets konkrethet för såväl sända som giva.

I tabell 26 redovisas fördelningen av konstruktionsvarianter vid konkreta respektive ab-
strakta p/t-argument för verbet sända, under hela perioden sammanräknat. Skillnaderna är sig-
nifikanta (χ2=15,959, df=3, p<.01), men som tabellen visar är det totala antalet belägg på ab-
strakta p/t-argument med sända relativt lågt. Post-hoc-testen visade emellertid att DAT-ACK
är vanligare med abstrakta p/t-argument, medan ACK-PP är vanligare med konkreta p/t-argu-
ment. För övriga konstruktionsvarianter uppmättes inga statistiskt signifikanta skillnader.

Tabell 26. Fördelning av konstruktionstyper för sända vid variabeln p/t-arg.:s konkrethet, äfsv.–änsv.

Konkret Abstrakt

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 75 29,3 % 17 68,0 %

ACK-DAT 9 3,5 % 1 4,0 %

PP-ACK 19 7,4 % 1 4,0 %

ACK-PP 153 59,8 % 6 24,0 %

Totalt 256 100,0 % 25 100,0 %

Tabell 27 visar i vilken utsträckning p/t-argumentets konkrethet påverkar valet av konstruk-
tionstyp vid verbet giva i äldre fornsvenska. Skillnaderna mellan variabelvärdena i fördelning-
en av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=15,686, df=2, p<.001) och post-hoc-testen vi-
sade att DAT-ACK är vanligare när p/t-argumentet betecknar någonting abstrakt, medan
ACK-DAT är vanligare när referenten är konkret. För ACK-PP kunde inga signifikanta skill-
nader påvisas. Att DAT-ACK gynnas av abstrakta p/t-argument är inte särskilt överraskande,
men desto mer intressant är att konkreta p/t-argumentet tycks gynna ACK-DAT. Detta skulle
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kunna ses som ett tecken på att det inte bara är av informationsstrukturella skäl som språkbru-
karen väljer mellan DAT-ACK och ACK-DAT, utan att det även kan finnas en semantisk skill-
nad mellan de båda varianterna, vilket i så fall innebär att man skulle kunna argumentera för
att det faktiskt rör sig om två olika konstruktioner och inte bara två olika ledföljdsvarianter (se
vidare diskussionen i avsnitt 5.2). Möjligen ter sig även den relativt höga andelen abstrakta
p/t-argument i ACK-PP anmärkningsvärd. Att p/t-argumentet i ACK-PP-varianten så ofta be-
tecknar någonting abstrakt torde dock hänga ihop med den frekventa användningen av uttryc-
ket ge sin själ i Guds händer i LegBu och LegBi (se avsnitt 4.2 ovan).

Tabell 27. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln p/t-arg.:s konkrethet, äldre fornsvenska

Konkret Abstrakt

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 103 72,0 % 224 86,5 %

ACK-DAT 27 18,9 % 17 6,6 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 13 9,1 % 18 6,9 %

Totalt 143 100,0 % 259 100,0 %

I tabell 28 redovisas hur p/t-argumentets konkrethet påverkar valet av konstruktionstyp i yng-
re fornsvenska. Skillnaderna i fördelningen av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=
7,969, df=2, p<.05) och post-hoc-testen visade på i stort sett samma relation mellan p/t-argu-
mentets konkrethet och valet av konstruktionstyp som i äldre fornsvenska. Även i yngre forn-
svenska är DAT-ACK vanligare när p/t-argumentet betecknar något abstrakt, medan ACK-
DAT är vanligare när referenten är konkret. Även om andelen ACK-PP är betydligt lägre i
yngre fornsvenska jämfört med i äldre fornsvenska tycks konstruktionen fortfarande fungera
med både konkreta och abstrakta p/t-argument. Noteras kan också att den totala andelen ab-
strakta p/t-argument är betydligt lägre i yngre fornsvenska jämfört med i äldre fornsvenska,
vilket antingen kan bero på att verbet giva används på ett delvis annorlunda sätt under denna
tidsperiod, eller att mitt yngre fornsvenska material till viss del speglar ett annat genreurval,
där texterna i lägre utsträckning än i fornsvenska innehåller abstrakta resonemang.

Tabell 28. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln p/t-arg.:s konkrethet, yngre fornsvenska

Konkret Abstrakt

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 132 85,2 % 115 95,0 %

ACK-DAT 20 12,9 % 4 3,3 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 3 1,9 % 2 1,7 %

Totalt 155 100,0 % 121 100,0 %
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Tabell 29 visar hur p/t-argumentets konkrethet inverkar på valet av konstruktionstyp i äldre
nysvenska. Skillnaderna i fördelningen av konstruktionsvarianter är signifikanta (χ2=26,507,
df=3, p<.001), och äldre nysvenska skiljer tydligt ut sig från de båda fornsvenska perioderna.
ACK-PP är nu vanligare när p/t-argumentet betecknar något konkret, medan det inte längre
finns någon signifikant skillnad mellan konkret och abstrakt vad gäller ACK-DAT. DAT-ACK
är fortfarande vanligare när referenten till p/t-argumentet är abstrakt. Det tydliga uppsvinget
för konkreta p/t-argument i ACK-PP tyder på att användningen av prepositionsfraser som ut-
tryck för m/m-argumentet i äldre nysvenska spelar en annan roll än tidigare, där ACK-PP (och
i viss utsträckning även PP-ACK) nu förefaller vara ett fullgott alternativ när den händelse
som ska beskrivas består i överlämnandet av ett konkret föremål.

Tabell 29. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln p/t-arg.:s konkrethet, äldre nysvenska

Konkret Abstrakt

Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 89 76,1 % 175 94,6 %

ACK-DAT 2 1,7 % 3 1,6 %

PP-ACK 6 5,1 % 0 0,0 %

ACK-PP 20 17,1 % 7 3,8 %

Totalt 117 100,0 % 185 100,0 %

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att användningen av DAT-ACK vid såväl sända som gi-
va under alla tidsperioder kan kopplas till p/t-argument med abstrakt referent. ACK-DAT
tycks å andra sidan snarare förknippas med konkreta referenter, åtminstone vad gäller verbet
giva i äldre och yngre fornsvenska. ACK-PP är vid verbet sända vanligare med konkreta p/t-
argument. Denna tendens syns inte för verbet giva under fornsvensk tid, men däremot i äldre
nysvenska, där ACK-PP även för detta verb är vanligare när p/t-argumentet betecknar någon-
ting konkret.

4.4 Sammanfattning av resultaten

I det här kapitlet har jag visat hur vanliga de fyra konstruktionsvarianterna DAT-ACK, ACK-
DAT, PP-ACK och ACK-PP är med verben sända respektive giva i äldre fornsvenska, yngre
fornsvenska samt äldre nysvenska. Jag har dessutom redogjort för hur ett antal inomspråkliga
faktorer inverkar på valet av konstruktionstyp vid respektive verb. Då det framkom att fördel-
ningen av konstruktionsalternativ över tidsperioderna varit relativt konstant för verbet sända,
har variabelanalysen för detta verb gjorts för hela den undersökta perioden sammantaget. Ana-
lysen för verbet sända har sedan jämförts med hur verbet giva konstrueras under varje enskild
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period. Jag har dessutom givit en överblick och gjort en kortfattad semantisk analys av de oli-
ka prepositionernas användning.

Undersökningen av konstruktionsvarianternas relativa fördelning under de tre perioderna
visade, som nämnts ovan, att verbet sända uppvisar en relativt stabil fördelning av konstruk-
tionsalternativ över tid, medan det sker desto fler förändringar för verbet giva. För verbet sän-
da är ACK-PP genomgående det vanligaste konstruktionsalternativet, med mer än 50 % av be-
läggen i varje enskild tidsperiod. Därutöver är även DAT-ACK relativt vanligt, med en andel
på ungefär en tredjedel av beläggen. Såväl ACK-DAT som PP-ACK förekommer under alla
tre perioder, men båda dessa konstruktionstyper ligger genomgående på en nivå under 10 %
av det totala antalet belägg för verbet sända under respektive period.

Vid verbet giva är det i stället DAT-ACK som genomgående är det vanligaste konstruk-
tionsalternativet. Andelen DAT-ACK är över 80 % under varje tidsperiod, och högst är den i
yngre fornsvenska, där nästintill 90 % av alla förekomster av verbet giva i mitt material kon-
strueras med DAT-ACK (vilket utgör en statistiskt signifikant skillnad gentemot äldre forn-
svenska, där DAT-ACK används i 81,3 % av fallen). Den mest intressanta skillnaden mellan
tidsperioderna är annars vilken konstruktionsvariant som är den näst vanligaste under de olika
perioderna. I såväl äldre som yngre fornsvenska är ACK-DAT förhållandevis vanligt, med un-
gefär en tiondel av förekomsterna i mitt material. I äldre nysvenska ligger emellertid andelen
ACK-DAT på knappt 2 %, vilket är en statistiskt signifikant nedgång gentemot äldre och yng-
re fornsvenska. I äldre nysvenska står i stället ACK-PP för knappt 10 % av förekomsterna, vil-
ket i sin tur utgör en statistiskt signifikant uppgång gentemot den låga andelen ACK-PP i yng-
re fornsvenska (1,8 %). Något som sticker ut i fördelningen av konstruktionstyper vid verbet
giva är annars den relativt höga andelen ACK-PP även i äldre fornsvenska, där 7,7 % av alla
förekomster i mitt material konstrueras med ACK-PP. Denna höga andel har förmodligen
främst sin förklaring i det frekvent förekommande uttrycket ge sin själ i Guds händer, vilket
används flitigt i LegBu och LegBi.20

Vad gäller bruket av prepositioner kan konstateras att verbet sända även där uppvisar re-
lativt liten variation över tid. Företrädesvis används prepositionen till som markör för m/m-ar-
gumentet (andelen ligger genomgående på ca 95 %), men även prepositionen i förekommer
med något enstaka belägg under varje tidsperiod. I äldre nysvenska har jag även hittat ett ex-
empel där sända används tillsammans med prepositionen åt.

M/m-argumentet vid verbet giva konstrueras i mitt material med sammanlagt sex olika
prepositioner: i, innan, till, på, under och åt. Prepositionen innan förekommer endast i äldre
fornsvenska, och på och åt påträffas enbart i äldre nysvenska. Den tydligaste förändringen i
bruket av prepositioner vid verbet giva är att de i äldre nysvenska, till skillnad från de båda
fornsvenska perioderna, även kan användas för att beteckna animata m/m-argument. Detta
gäller dels de för verbet giva (åtminstone i mitt material) nya prepositionerna på och åt, dels
den sedan tidigare förekommande prepositionen till, vars funktion möjligen är på väg att änd-
ras under äldre nysvensk tid för att enklare kunna förknippas med just animata m/m-argu-
ment.

20 Dessa exempel står för ungefär hälften av alla förekomster av ACK-PP i äldre fornsvenska. Räknas dessa bort
blir de totala andelen ACK-PP 3,7 % (i stället för 7,7 %).
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Resultaten från den statistiska analysen av de olika variablernas inverkan på valet av kon-
struktionsvariant för respektive verb sammanfattas i tabell 30 för verbet sända och tabell 31
för verbet giva. Tabellernas syfte är att visa vilket eller vilka värden på en viss variabel som
kan sägas gynna ett visst konstruktionsalternativ i jämförelse med variabelns övriga värden.
Ett X i tabellen anger att konstruktionstypen är statistiskt sett vanligare med det aktuella vari-
abelvärdet, och ett tankestreck (–) innebär att varianten är mindre vanlig med det variabelvär-
det. Användningen av dessa tecken i tabellen grundar sig enbart på de skillnader som i analys-
en visade sig vara statistiskt signifikanta. Utöver dessa två tecken utgör snedstreck (/) ett slags
mellankategori, vilken (i förekommande fall) betecknar variabelvärden som befinner sig nå-
gonstans mittemellan ett värde betecknat med X och ett värde betecknat med tankestreck. En
blank ruta innebär att det aktuella konstruktionsalternativet inte förekommer i kombination
med det aktuella variabelvärdet. I tabell 30 över verbet sända kan vi således exempelvis se att
variabeln längd inverkar på valet av DAT-ACK på så sätt att konstruktionstypen är vanligare
med långa p/t-argument och ovanligare med långa m/m-argument. När argumentobjekten är
lika långa är det ovanligare med DAT-ACK jämfört med när p/t-argumentet är längre, men
vanligare jämfört med när m/m-argumentet är längre. Tabellen säger emellertid ingenting om
vilka procentsiffror som föreligger, utan tar enbart hänsyn till hur vanlig en viss konstruk-
tionstyp är med ett visst variabelvärde jämfört med de andra värdena på samma variabel.

Tabell 30 visar sammanställningen av de olika variablernas inverkan på valet av kon-
struktionsvariant vid verbet sända. Vi kan konstatera att dubbelobjektsvarianten DAT-ACK är
vanligare när p/t-argumentet är längre än m/m-argumentet, när m/m-argumentet är pronomi-
nellt, definit eller animat samt när p/t-argumentet betecknar någonting abstrakt.

För ACK-DAT, som endast uppvisar 10 belägg med verbet sända totalt, är det svårare att
uttala sig med någon större säkerhet. Mina resultat indikerar emellertid att konstruktionsvari-
anten är vanligare när m/m-argumentet är längre än p/t-argumentet samt när p/t-argumentet
utgörs av ett pronomen. 

Tabell 30. Överblick över variablernas inverkan på verbet sända

Relativ längd Pronominalitet Definithet Dat. Anim. Ack. Konkr.

A> D> lika D A lika D A DA – An. Inan. Abst. Kon.

DAT–ACK X – / X – X – / X X –

ACK–DAT – X / X / – – – – –

PP–ACK X / – – – / / – X – X – –

ACK–PP – X X – X X – X X – – X – X

Även prepositionsvarianten PP-ACK är relativt ovanlig (20 belägg totalt för verbet sända),
men den tycks vara vanligare med långa p/t-argument, när inget av objektargumenten är defi-
nita, samt när m/m-argumentet är inanimat.

Det klart vanligaste konstruktionsalternativet vid verbet sända är ACK-PP. Denna kon-
struktionstyp har också för alla de tre informationsstrukturella variablerna visat sig gynnas av
mer än ett variabelvärde, vilket tyder på att denna variant är informationsstrukturellt ”neu-
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tral”. De informationsstrukturella faktorerna inverkan på valet av ACK-PP kan sålunda sam-
manfattas med att konstruktionsalternativet är vanligare när antingen m/m-argumentet är läng-
re eller båda objektargumenten är lika långa, när antingen endast p/t-argumentet utgörs av ett
pronomen eller objektargumenten är pronominellt likvärdiga och när antingen enbart p/t-argu-
mentet är definit eller båda objektargumenten är definita. Vad gäller de semantiska variablerna
är ACK-PP vanligare med inanimata m/m-argument och med konkreta p/t-argument.

Tabell 31 visar hur variablernas inverkan på valet av konstruktionsvariant vid verbet giva
ter sig i min undersökning. I denna tabell tas även den kronologiska dimensionen i beaktande,
och det går således att för var och en av konstruktionstyperna utläsa ifall det skett någon för-
ändring vad gäller de olika variablernas inflytande.

För DAT-ACK, som genomgående är det vanligaste konstruktionsalternativet med verbet
giva, är variablernas inverkan i stort sett densamma i alla tidsperioderna. Konstruktionstypen
är vanligare med långa p/t-argument, pronominella, definita och animata m/m-argument, samt
med abstrakta p/t-argument. Vi kan således även fastslå att det är samma faktorer som ligger
bakom valet av DAT-ACK vid verbet giva som vid verbet sända. En utveckling sker från yng-
re fornsvenska till äldre nysvenska med avseende på variabeln längd, där DAT-ACK nu även
är i princip lika vanligt när objektargumenten är lika långa som när p/t-argumentet är längre.

Tabell 31. Överblick över variablernas inverkan på verbet giva över tid

Relativ längd Pronominalitet Definithet Dat. Anim. Ack. Konkr.

A> D> lika D A lika D A DA – An. Inan. Abst. Kon.

DAT
–

ACK

Äfsv. X – / X / X – – – X – X –

Yfsv. X – / X / X – / / X – X –

Änsv X – X X / X / / X – X –

ACK
–

DAT

Äfsv. – X – – X / – X / / – – – X

Yfsv. – X / – X / – X / / – – X

Änsv – X X X – X / X – – – –

PP
–

ACK

Äfsv.

Yfsv.

Änsv – – X – – X

ACK
–

PP

Äfsv. – X X – X / – / X – X – –

Yfsv. X – X X – X / / X – –

Änsv – X – X / – X / / – X – X

Konstruktionstypen ACK-DAT uppvisar en högre andel förekomster med verbet giva i de bå-
da fornsvenska perioderna jämfört med vad fallet är för verbet sända totalt. (Detta innebär att
tabell 31 över verbet giva borde kunna ge lite bättre indikationer på vilka faktorer som, åtmin-
stone i fornsvenska, ligger bakom valet av denna variant.) Av tabellen kan vi utläsa att variab-
lernas betydelse för valet av ACK-DAT i stort är densamma i såväl äldre som yngre fornsven-
ska. Konstruktionsvarianten är vanligare med långa m/m-argument, samt när p/t-argumentet
är pronominellt, definit eller konkret. I och med att antalet fall av ACK-DAT i äldre nysven-
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ska är ytterst litet (endast fem belägg) är det svårt att yttra sig om situationen under den tids-
perioden. I stort sett verkar dock variablerna verka på samma sätt där som i fornsvenska.

Vad gäller de båda prepositionsvarianterna kan angående PP-ACK endast fastslås att den-
na konstruktionstyp med verbet giva enbart förekommer i äldre nysvenska, och att det ringa
antalet belägg (sex stycken) egentligen omöjliggör en statistisk analys. ACK-PP, däremot,
uppvisar i åtminstone äldre fornsvenska och äldre nysvenska tillräckligt många belägg för att
det ska vara möjligt att yttra sig närmare om de olika variablernas inflytande.

Först och främst kan konstateras att i och med att ungefär hälften av beläggen på ACK-PP
utgörs av uttrycket ge sin själ i Guds händer (se avsnitt 4.2 ovan) blir resultat av vilka fakto-
rer som styr detta konstruktionsalternativ i äldre fornsvenska nog inte helt rättvisande. Exem-
pelvis kan det faktum att ACK-PP enligt den statistiska analysen är vanligt när objektargu-
menten är lika långa (i tillägg till att varianten även är vanlig när m/m-argumentet är längre)
samt när båda objektargumenten är definita förmodligen direkt kopplas till denna specifika
användning av konstruktionstypen.

Förhållandena i yngre fornsvenska är på grund av beläggens fåtalighet (endast fem styc-
ken) svåra att yttra sig om. I äldre nysvenska däremot utgör ACK-PP knappt 9 % av alla före-
komster (27 belägg), vilket gör det intressant att närmare betrakta variablernas inverkan på
valet av detta konstruktionsalternativ. ACK-PP är i äldre nysvenska vanligare med långa m/m-
argument samt med pronominella och definita p/t-argument. Konstruktionsvarianten gynnas
också av inanimata m/m-argument och konkreta p/t-argument. Med undantag för benägenhet-
en att konstrueras med inanimata m/m-argument tycks ACK-PP styras av samma faktorer som
ligger bakom valet av ACK-DAT i äldre fornsvenska. En viktig förändring i hur ACK-PP an-
vänds i äldre nysvenska jämfört med under tidigare perioder är också att denna variant nu fö-
rekommer med animata m/m-argument (även om den alltså fortfarande är vanligare när m/m-
argumentet är inanimat), något som, av mitt material att döma, inte förekommer i fornsven-
ska. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att variablerna utövar i stort samma slags påverkan
på valet av konstruktionsvariant vid såväl sända som giva, samt att inga större förändringar
över tid äger rum angående variablerna inverkan på valet av konstruktionstyp vid verbet giva.
DAT-ACK används generellt när m/m-argumentet är kort, pronominellt, definit och animat,
samt även i högre utsträckning när p/t-argumentet refererar till någonting abstrakt. ACK-DAT
tycks å andra sidan företrädesvis användas när p/t-argumentet är kort, pronominellt och defi-
nit, samt även när p/t-argumentet betecknar någonting konkret.

PP-ACK förekommer mest med långa p/t-argument samt med inanimata m/m-argument.
ACK-PP uppträder ofta med korta, pronominella och definita p/t-argument, samt när m/m-ar-
gumentet betecknar någonting inanimat och p/t-argumentets referent är konkret. Vid verbet
sända, där ACK-PP står för mer än hälften av beläggen i mitt material, är konstruktionsvarian-
ten även vanlig när objektargumenten är lika långa, pronominellt likvärdiga och när de båda
är definita. ACK-PP torde således kunna betraktas som ett slags informationsstrukturellt neu-
tralt alternativ för verbet sända, som fungerar lika bra när objekten uppvisar samma grad av
prominens (jfr vidare diskussionen i avsnitt 5.1.1 nedan).

En jämförelse mellan de tre informationsstrukturella och de två semantiska variablerna
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ger vid handen att de konstruktionstyper som uppvisar samma ledföljdsmönster mellan dativ-
och p/t-argumentet (DAT-ACK och PP-ACK å ena sidan och ACK-DAT och ACK-PP å den
andra) påverkas på ett likartat sätt av de informationsstrukturella variablerna (korta och defi-
nita led går före långa och indefinita). Vad gäller de semantiska variablerna är situationen inte
lika tydlig. Man hade kunnat vänta sig att de prepositionella konstruktionsalternativen skulle
bete sig på ett sätt och dubbelobjektsvarianterna på ett annat. Detta är emellertid endast delvis
fallet. För prepositionsvarianterna förefaller det relativt entydigt vara så att både PP-ACK och
ACK-PP är vanligare med inanimata m/m-argument och konkreta p/t-argument. DAT-ACK
och ACK-DAT uppvisar dock en intressant skillnad i hur de förhåller sig till variabeln m/m-
argumentets konkrethet. Medan DAT-ACK är vanligare med abstrakta p/t-argument är ACK-
DAT vanligare i de fall då p/t-argumentet refererar till någonting konkret. Detta visar således
att den fornsvenska variationen mellan DAT-ACK och ACK-DAT inte nödvändigtvis endast
styrs av informationsstrukturella faktorer, utan att även objektens semantik kan spela en avgö-
rande betydelse. 

5 Diskussion

I detta kapitel diskuterar jag mina resultat mot bakgrund av forskning om bitransitiva verb i
svenska, variabelstudier av konstruktionsval vid bitransitiva verb i andra språk, samt mot kon-
struktionsgrammatisk teori (jfr avsnitten i kapitel 2 ovan). Avsnitt 5.1 ger en mer övergripande
analys av resultaten som helhet, där de båda verben diskuteras var för sig (sända i avsnitt
5.1.1 och giva i avsnitt 5.1.2). Avsnitt 5.2 resonerar kring hur verb och argumentstruktur sam-
spelar kring betydelse och funktion, och diskussionen leder fram till avsnitt 5.3 där jag mer
specifikt behandlar situationen i äldre nysvenska. Slutligen ges avslutande reflektioner kring
mina resultat i avsnitt 5.4, där jag dels sammanfattar tankegångarna från diskussionskapitlet,
dels blickar ut mot hur man skulle kunna bygga vidare på de resultat och tankar som fram-
kommit ur föreliggande uppsats.

5.1 Variablernas inverkan på valet av konstruktionstyp

Det kan först och främst konstateras att alla de undersökta variablerna, såväl informations-
strukturella som semantiska, är av betydelse för valet av konstruktionstyp. Vi kan därmed dra
slutsatsen att valet av konstruktionstyp vid verben sända och giva i äldre och yngre fornsven-
ska samt i äldre nysvenska påverkas både av informationsstrukturella hänsyn och av de båda
objektargumentens semantiska egenskaper. Det finns emellertid skillnader mellan de båda
verben, samt, vad gäller verbet giva, mellan de tre tidsperioderna, med avseende på hur stor
inverkan de enskilda variablerna har.
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De generella tendenserna i de informationsstrukturella variablernas (längd, pronominali-
tet och definithet) inverkan på valet av konstruktionstyp visar att valet tycks vara reglerat en-
ligt samma principer som konstaterats även för engelska (såväl modern engelska som forn-
engelska) (jfr Bresnan m.fl. 2007, Wolk m.fl. 2013) och danska (jfr Kizach & Winther Balling
2013). I enlighet med principen att korta, definita element som redan är givna i diskursen
(dvs. är tematiska) ofta står före längre, indefinita element som introduceras för första gången
(dvs. är rematiska) förekommer DAT-ACK generellt sett oftare när m/m-argumentet är kortare
eller mer prominent än p/t-argumentet. Samma tendens kan skönjas för PP-ACK (som i likhet
med DAT-ACK har en ledföljd med m/m-argumentet placerat före p/t-argumentet) för verbet
sända, där PP-ACK är vanligare om m/m-argumentet är kortare än p/t-argumentet. (Konstruk-
tionstypen är förhållandevis ovanlig, och några tydliga tendenser kan inte ses vad gäller övri-
ga informationsstrukturella variabler.) Omvänt gäller att de konstruktionsalternativ som har
p/t-argumentet före m/m-argumentet (ACK-DAT och ACK-PP) i högre grad förekommer ifall
p/t-argumentet är kortare eller mer prominent än m/m-argumentet.

Informationsstrukturen spelar således in åt båda håll, dvs. såväl de konstruktionsalternativ
där m/m-argumentet står först som de där p/t-argumentet står först kännetecknas av att det för-
sta objektargumentet ofta är kort och prominent. De informationsstrukturella faktorerna på-
verkar dock valet av konstruktionsalternativ vid de båda verben lite olika, vilket jag diskuterar
närmare i avsnitt 5.1.1 (om sända) och 5.1.2 (om giva) nedan.

5.1.1 sända

Det faktum att det inte sker några statistiskt signifikanta skillnader i fördelningen av konstruk-
tionsvarianter vid verbet sända över tid kan tänkas bero på att bruket av prepositionsvarianter
är relativt utbrett redan i äldre fornsvenska. Till skillnad från vid verbet giva, där den ökade
användningen av ACK-PP i äldre nysvenska skulle kunna ses som ett sätt att låta preposition-
en ersätta den funktion som tidigare fyllts av dativändelsen i ACK-DAT (även om detta inte är
en självklar analys), har behovet av en sådan ersättningsstrategi aldrig funnits för verbet sän-
da. I stället kan man kanske snarare tänka sig att konstruktionsmönstret vid verb som sända
kan ha påverkat och influerat förändringarna i hur objektargumenten konstrueras vid verbet
giva.

Som nämnts i avsnitt 4.4 ovan tycks konstruktionstypen ACK-PP vara vad man skulle
kunna kalla ” informationsstrukturellt neutral” för verbet sända. Denna konstruktionstyp gyn-
nas nämligen inte enbart av att p/t-argumentet är kortare eller mer prominent, utan är i stort
sett lika vanlig även när de båda objektargumenten är lika långa eller likvärdiga vad gäller
pronominalitet eller definithet. Det är endast när m/m-argumentet har ett annat informations-
strukturellt värde än p/t-argumentet, genom att exempelvis vara kortare än p/t-argumentet,
som DAT-ACK är vanligare än ACK-PP. Det förefaller alltså finnas en benägenhet att kon-
struera verbet sända med prepositionsvariant, en tendens som dock kan upphävas av att m/m-
argumentet är tydligt kortare eller mer prominent än p/t-argumentet. Användningen av de bå-
da konstruktionsvarianterna ACK-PP och DAT-ACK vid verbet sända kan således tolkas som
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att två principer – semantiken hos verbet visavi allmänna informationsstrukturella hänsynstag-
anden – står mot varandra när språkbrukaren ska välja konstruktionsvariant.

Att sända tenderar att användas med prepositionsvariant i högre utsträckning än giva syns
också av att varianten PP-ACK är betydligt vanligare med sända än med giva. PP-ACK är det
konstruktionsalternativ som kombinerar bruk av preposition med en ledföljd där m/m-argu-
mentet föregår p/t-argumentet, och man skulle eventuellt förvänta sig att detta skulle vara det
föredragna alternativet när man vill kombinera ett konstruktionsalternativ som stämmer väl
överens med semantiken hos verbet sända med de ledföljdsprinciper som normalt följer när
m/m-argumentet är kortare eller mer prominent än p/t-argumentet. Den statistiska analysen vi-
sade förvisso att PP-ACK är vanligare när m/m-argumentet är kort, men varken pronominella
eller definita m/m-argument tycks gynna PP-ACK i den utsträckning man möjligen kunde
vänta sig. Att inga tydligare tendenser syns i materialet vad gäller användningen av PP-ACK
torde bero på att konstruktionstypen trots allt är betydligt ovanligare än DAT-ACK (20 före-
komster av PP-ACK gentemot 92 förekomster av DAT-ACK för verbet sända). 

DAT-ACK är den konstruktionstyp som i allra högst grad gynnas av korta och prominenta
m/m-argument. Tydligast syns detta vid variabeln pronominalitet, där DAT-ACK utgör drygt
80 % av alla de fall där argumentstrukturen vid verbet sända konstrueras med ett pronominellt
m/m-argument i kombination med ett icke-pronominellt p/t-argument. För förekomsten av
DAT-ACK har emellertid även objektargumentens semantiska egenskaper större betydelse.
Denna konstruktionsvariant, liksom ACK-DAT, förekommer med verbet sända nämligen en-
dast när m/m-argumentet betecknar någonting animat, och gynnas dessutom av abstrakta p/t-
argument. Konstruktionsvarianten PP-ACK, å andra sidan, förekommer lika ofta med animata
som med inanimata m/m-argument (10 belägg vardera). Med tanke på att animata m/m-argu-
ment generellt sett är betydligt vanligare än inanimata innebär detta emellertid att valet av PP-
ACK statistiskt sett gynnas av inanimata m/m-argument.

ACK-DAT är med sina totalt 10 förekomster den minst använda konstruktionsvarianten
med verbet sända. Den är vanligare när p/t-argumentet är kortare än m/m-argumentet eller när
ett pronominellt p/t-argument står tillsammans med ett icke-pronominellt m/m-argument. I
och med att ACK-DAT uppvisar samma ledföljd mellan objektargumenten som ACK-PP kan
man emellertid förmoda att det är semantiska snarare än informationsstrukturella faktorer som
spelar in när den annars så vanliga ACK-PP väljs bort till förmån för ACK-DAT. Den statisti-
ska analysen visade visserligen inte på några signifikanta samband mellan bruket av ACK-
DAT vid verbet sända och någon av de semantiska variablerna, men det faktum att m/m-argu-
mentet har en animat referent vid alla 10 förekomster av ACK-DAT (liksom vid alla 92 före-
komster av DAT-ACK) visar ändå tydligt att konstruktionsvarianten har en semantiskt sär-
präglad användning. Användning av dubbelobjektsvariant vid verbet sända är direkt förknip-
pat med animat m/m-argument.

Vad gäller animathet uppför sig alltså DAT-ACK och ACK-DAT helt lika. Angående den
andra semantiska variabeln, p/t-argumentets konkrethet, föreligger dock en skillnad de båda
dubbelobjektsvarianterna emellan. Medan DAT-ACK är vanligare när p/t-argumentet är ab-
strakt uppvisar användningen av ACK-DAT inga sådana tendenser. Vid nio av de tio förekom-
sterna i mitt material av ACK-DAT vid verbet sända betecknar p/t-argumentet någonting kon-
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kret. Det förefaller alltså som att ACK-DAT inte delar DAT-ACK:s benägenhet att konstrueras
med abstrakta p/t-argument. Användningen av ACK-DAT tycks i stort sett vara begränsad till
att beskriva händelser där ett konkret föremål sänds till en animata mottagare, vilket gör kon-
struktionstypen semantiskt avvikande från DAT-ACK, som ofta förekommer när p/t-argumen-
tet betecknar någonting abstrakt. Att ACK-DAT gynnas av konkreta p/t-argument syns ännu
tydligare vid verbet giva (se avsnitt 5.1.2 nedan), och att detta tycks gälla för bitransitiva verb
(åtminstone i fornsvenska) generellt har även visats av Falk (manus).

5.1.2 giva

Även användningen av verbet giva följer genom de tre undersökta tidsperioderna i stora drag
samma generella mönster som verbet sända. Principen att korta, pronominella och definita led
gärna står före långa, icke-pronominella och indefinita led syns tydligt i fördelningen av DAT-
ACK, ACK-DAT och ACK-PP.

I likhet med analysen av ACK-PP för verbet sända (se avsnitt 5.1.1 ovan) är det till viss
del möjligt att se DAT-ACK som det informationsstrukturellt neutrala alternativet för verbet
giva, på samma sätt som fallet tycks vara med ACK-PP för verbet sända. En viktig skillnad är
dock att medan ACK-PP är ungefär lika vanligt med verbet sända oavsett om p/t-argumentet
är längre än eller lika långt som m/m-argumentet (detsamma gäller för variablerna pronomi-
nalitet och definithet), så är DAT-ACK i de allra flesta fall statistiskt sett vanligare när m/m-
argumentet är kortare, eller mer prominent än p/t-argumentet jämfört med när båda objektar-
gumenten är likvärdiga för dessa variabler. (DAT-ACK är dock det vanligaste konstruktionsal-
ternativet även när objektargumenten är likvärdiga vid alla de tre pragmatiska variablerna un-
der alla tre tidsperioder, förutom vad gäller variabeln definithet i äldre fornsvenska, där ACK-
PP är vanligare.) På samma sätt som verbet sända uppvisar en tendens att konstrueras med
prepositionsvariant, tycks verbet giva i sig självt föranleda att språkbrukaren väljer dubbelob-
jektsvariant. Där valet av konstruktionstyp vid verbet sända styrs av två motstridiga principer
– verbet, som tenderar att konstrueras med ACK-PP, visavi informationsstrukturen, som i de
många fall där m/m-argumentet är kort eller prominent som regel föranleder DAT-ACK –
tycks verbet giva ha en konstruktionsvalspreferens som sammanfaller med de informations-
strukturella principerna. Det finns således ytterst få faktorer som kan upphäva användning av
DAT-ACK om m/m-argumentet är kortare eller mer prominent än p/t-argumentet. (En sådan
faktor är dock exempelvis att negerade p/t-argument kan stå före ett m/m-argument även om
det senare är pronominellt (se exempel (25) i avsnitt 4.3.2, samt Falk, manus).)

De informationsstrukturella faktorernas inverkan på valet av ACK-DAT vid verbet giva
följer i stort sett det väntade mönstret. Konstruktionstypen är vanligare när p/t-argumentet är
kortare eller mer prominent än m/m-argumentet. Dess relation till DAT-ACK syns tydligast i
yngre fornsvenska (förhållandena i äldre fornsvenska fördunklas av den frekvent förekom-
mande kontextspecifika användningen av ACK-PP i LegBu och LegBi; i äldre nysvenska är
ACK-DAT relativt ovanlig, vilket bidrar till att göra dess status mer svåranalyserad), där
ACK-DAT exempelvis står för ca 85 % av alla de fall där ett pronominellt p/t-argument kom-
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bineras med ett icke-pronominellt m/m-argument. I yngre fornsvenska förekommer verbet gi-
va i mitt material nästintill uteslutande med dubbelobjektsvariant, och det är tydligt att ACK-
DAT utgör ett produktivt konstruktionsalternativ. Under de båda fornsvenska perioderna är
ACK-DAT också förhållandevis vanligt även när de båda objektargumenten är likvärdiga vad
gäller de informationsstrukturella variablerna. Detta kan tolkas som att användningen av
ACK-DAT inte bara är bunden till informationsstrukturen, utan även kan användas mer krea-
tivt av språkbrukarna (jfr också Wenning (1930:109) och Pitkänen (1983:31), som menar att
användningen av ACK-DAT bl.a. kan vara ett tecken på latinskt inflytande, vilket i så fall
skulle innebära att konstruktionsvarianten främst är att betrakta som ett skriftspråksfenomen).

Att förhållandet mellan DAT-ACK och ACK-DAT i fornsvenska styrs av informations-
strukturella faktorer är väntat och stämmer också överens med de iakttagelser som De Cuype-
re (2010, u.utg.) gjort angående motsvarande variation i fornengelska. Lite mer överraskande
är dock möjligen att även objektargumentens semantik tycks spela in vid valet mellan de två
dubbelobjektsvarianterna. I såväl äldre som yngre fornsvenska är nämligen ACK-DAT vanlig-
are när p/t-argumentet betecknar någonting konkret, medan DAT-ACK är vanligare med ab-
strakta p/t-argument. På denna punkt tycks således bruket av ACK-DAT påminna om bruket
av ACK-PP i äldre nysvenska samt vid verbet sända generellt, då denna konstruktionsvariant
också gynnas av konkreta p/t-argument. Mina resultat styrker det som Falk (manus) konstater-
ar angående användningen av ACK-DAT för bitransitiva generellt i fornsvenska. En möjlig
förklaring till denna skillnad i bruket mellan DAT-ACK och ACK-DAT skulle kunna vara att
på samma sätt som animata led gärna placeras före inanimata, placeras även konkreta led före
abstrakta. Konkreta och animata referenter torde vara mer psykologiskt framträdande (och
följaktligen mer prominenta) än abstrakta och inanimata referenter. Att placera ett abstrakt p/t-
argument före ett animat m/m-argument skulle således utgöra ett förhållandevis omfattande
brott mot principen att prominenta led i regel står före mindre prominenta led, vilket skulle in-
nebära att abstrakta p/t-argument i sig kan vara en tillräckligt stor anledning för att DAT-ACK
ska väljas. Det psykologiska steget mellan en animat referent och en inanimat men konkret re-
ferent är enligt denna tanke inte lika stort som mellan en animat referent och en abstrakt refe-
rent, vilket innebär att ACK-DAT är ett fullt tänkbart konstruktionsalternativ i de fall då m/m-
argumentet är animat och p/t-argumentet är konkret.

Även användningen av ACK-PP följer i grova drag de väntade informationsstrukturella
principerna, och konstruktionstypen tycks i allmänhet gynnas av att p/t-argumentet är kortare
eller mer prominent än m/m-argumentet. Det viktigaste undantaget utgörs, som tidigare
nämnts, av variabeln definithet i äldre fornsvenska, där ACK-PP statistiskt sett är vanligare
när båda objektargumenten är definita. Detta får sin förklaring av det i LegBu och LegBi reg-
elbundet återkommande uttrycket ge sin själ i Guds händer, vars höga frekvens i mitt material
knappast är representativt för språket i övrigt. Valet av ACK-PP tycks annars vara tätt förknip-
pat med semantiska faktorer, åtminstone i fornsvenska. Ingen av de fornsvenska perioderna
uppvisar ett enda exempel där ACK-PP används vid verbet giva när m/m-argumentet är ani-
mat. Även i äldre nysvenska är konstruktionsvarianten vanligare när m/m-argumentet beteck-
nar någonting inanimat, men det faktum att 18 av de totalt 27 förekomsterna av ACK-PP vid
verbet giva i äldre nysvenska har animat m/m-argument tyder ändå på att det har skett en för-
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ändring i konstruktionsvariantens semantik. Till stor del hänger nog denna utveckling ihop
med att prepositionen åt introduceras som markör för m/m-argumentet i äldre nysvenska, men
även prepositionerna till och på kan i äldre nysvenska användas för att beteckna animata
m/m-argument (se exemplen (19d) och (21), avsnitt 4.2). Samtidigt sker en viss förändring i
semantiken hos ACK-PP i äldre nysvenska, där konstruktionsvarianten är tydligt vanligare
med konkreta p/t-argument, på ett sätt som påminner om bruket av ACK-DAT i äldre och
yngre fornsvenska. 

Kombinationen av att ACK-PP i äldre nysvenska dels kan användas med animata m/m-ar-
gument, dels är vanligare med konkreta p/t-argument är båda utvecklingar som gör använd-
ningen av denna konstruktionsvariant snarlik bruket av ACK-DAT i fornsvenska. På så vis är
det möjligt att tänka sig att ACK-PP, såväl semantiskt som informationsstrukturellt, fyller un-
gefär samma roll i äldre nysvenska som ACK-DAT i fornsvenska. Samtidigt kan man också
konstatera att bruket av ACK-PP i äldre nysvenska påminner om hur denna konstruktionstyp
används vid verbet sända under hela den undersökta perioden. Bruket av ACK-PP vid verbet
giva i äldre nysvenska kan därmed även tänkas vara inspirerat av hur verb som sända konstru-
eras, vilket i så fall skulle innebära att likheten med hur ACK-DAT konstrueras i fornsvenskan
är mer av en tillfällighet.

5.2 Förhållandet mellan verb och argumentstrukturkonstruktion

Situationen för användningen av ACK-PP vid verbet giva i fornsvenska kan sägas utgöra en
spegelvänd bild gentemot användningen av DAT-ACK vid verbet sända. Verbet sända kon-
strueras oftast med ACK-PP, men även DAT-ACK är förhållandevis vanligt. Sistnämnda kon-
struktionsvariant förekommer vid verbet sända dock uteslutande när m/m-argumentet är ani-
mat, medan ACK-PP kan användas för såväl animata som inanimata m/m-argument. För verb-
et giva i fornsvenska gäller omvänt att DAT-ACK är den vanligaste konstruktionstypen, vil-
ken kan användas för såväl animata som inanimata m/m-argument. ACK-PP, å andra sidan,
konstrueras vid verbet giva i fornsvenska enbart med inanimata m/m-argument. 

Det förefaller alltså som om den vanligaste konstruktionsvarianten för ett visst verb
(ACK-PP för sända och DAT-ACK för giva) är mer öppet semantiskt, medan det mindre van-
liga konstruktionsalternativet tycks medföra en semantisk begränsning. Detta kan analyseras
som att det konstruktionsalternativ som är vanligast för ett visst verb också är det mest pro-
duktiva konstruktionsalternativet för just det verbet. Det tycks råda ett intressant samband
mellan verb, konstruktionstyp och semantik. Såväl verbet giva som DAT-ACK förknippas sär-
skilt med animata m/m-argument. (Att animata m/m-argument är vanligare med giva än med
sända visas i tabell 32 nedan.) I och med att verbet giva i hög utsträckning förekommer med
animata m/m-argument faller det sig också naturligt att det i de flesta fall konstrueras med
DAT-ACK. Detta leder till att det uppstår en direkt koppling mellan verbet giva och dubbelob-
jektsvarianten DAT-ACK, vilket medför att giva kan konstrueras med DAT-ACK även om
m/m-argumentet är inanimat. På samma sätt finns ett samband mellan verbet sända, preposi-
tionsvarianten ACK-PP och inanimata m/m-argument. I och med att sända (åtminstone i hög-
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re utsträckning än giva) ofta har inanimata m/m-argument uppstår en logisk koppling mellan
verbet och ACK-PP, vilket får till följd att sända kan konstrueras med ACK-PP även när m/m-
argumentet är animat. Mellan sända och DAT-ACK finns inte samma koppling, vilket innebär
att när verbet ska kombineras med denna konstruktionsvariant anpassas det också i viss ut-
sträckning till konstruktionstypens semantik. Med DAT-ACK är användningen av verbet sän-
da således begränsad till animata m/m-argument.

Att det föreligger en koppling mellan verb och m/m-argumentets animathet syns också i
tabell 32 nedan.

Tabell 32. Fördelning av animata och inanimata m/m-argument vid sända respektive giva

sända giva
Antal Andel Antal Andel

Animat m/m-arg. 210 74,7 % 915 93,4 %

Inanimat m/m-arg. 71 25,3 % 65 6,6 %

Totalt 281 100,0 % 980 100,0 %

Tabellen visar skillnaderna i fördelning mellan animata och inanimata m/m-argument vid de
båda verben. Skillnaderna är signifikanta (χ2=78,810, df=1, p<.001) och post-hoc-test visade
att animata m/m-argument är vanligare med giva, medan inanimata m/m-argument är vanliga-
re med sända. (Det kan emellertid noteras att verbet sända trots detta uppvisar en högre andel
animata än inanimata m/m-argument.) Dessa siffror styrker tanken om att det råder ett sam-
band mellan verb och m/m-argumentets animathet. Att det även finns en koppling mellan kon-
struktionsvariant och m/m-argumentets animathet visas av att ACK-PP med verbet giva i forn-
svenska endast förekommer med inanimata m/m-argument, medan DAT-ACK med verbet
sända endast förekommer med animata m/m-argument.

Det förefaller alltså som om både verb och argumentstrukturkonstruktion bidrar med sina
respektive semantiska egenskaper, vilket påverkar hur verb och konstruktionsalternativ kan
kombineras. Detta kan sättas i samband med konstruktionsgrammatiska tankegångar, där kon-
struktioner på alla nivåer, från enskilda ord till mer schematiska argumentstrukturkonstruktio-
ner, anses ha en egen betydelse eller funktion. Goldberg (1995) menar, för engelskans del, att
den mest centrala betydelsen hos den bitransitiva konstruktionen (dvs. DAT-ACK/ACK-DAT)
är att subjektets referent (”agent”) orsakar m/m-argumentet (”recipient”) att motta p/t-argu-
mentet (”patient”) (s. 38), medan orsakad-rörelse-konstruktionen (PP-ACK/ACK-PP), som
namnet antyder, betonar just den orsakade rörelsen och därigenom den fysiska överförings-
processen. Semantiken hos dessa två argumentstrukturkonstruktioner motsvarar således i rela-
tivt hög utsträckning betydelsen av verben giva respektive sända. Att vi finner ett statistiskt
samband mellan verb och argumentstrukturkonstruktion i fornsvenska och äldre nysvenska
(se avsnitt 4.1) är således egentligen inte särskilt överraskande. Likheten mellan semantiken
hos verbet giva och den bitransitiva konstruktionen som helhet kan också förklaras med att
verbet giva är det överlägset vanligaste verbet i denna argumentstrukturkonstruktion (se fotnot

67



3 i avsnitt 1 ovan), vilket innebär att verbet giva blir stilbildande för funktionen hos och för-
ståelsen av den bitransitiva konstruktionen generellt (jfr resonemanget i Goldberg (2006:75–
79), där detta fenomen omnämns som ”skewed input”). 

Man bör emellertid akta sig för att direkt överföra resonemang från ett språk till ett annat.
Likheterna mellan hur modern svenska och modern engelska behandlar variationen mellan
olika konstruktionsvarianter vid bitransitiva verb är slående (se vidare avsnitt 5.4 nedan). Var-
je språk, liksom varje historiskt synkront språkstadium, måste emellertid betraktas för sig, och
mina resultat från i synnerhet äldre och yngre fornsvenska indikerar att förhållandet mellan
verb och argumentstruktur under dessa perioder eventuellt behöver beskrivas i andra termer
än vad fallet är för modern svenska och modern engelska.

Förhållandet mellan den bitransitiva konstruktionen och orsakad-rörelse-konstruktionen
beskrivs av Goldberg (1995) i delvis olika termer för de engelska verben give och send (se av-
snitt 2.3 ovan). För verbet give antas konstruktionerna vara i stort sett semantiskt synonyma,
och skillnaden i funktion mellan de båda argumentstrukturkonstruktionerna ligger således en-
dast på den pragmatiska nivån. För verbet send finns dock även semantisk skillnad i bruket av
de båda argumentstrukturkonstruktionerna, så till vida att m/m-argumentet (”send.goal” i
Goldbergs terminologi) i den bitransitiva konstruktionen måste vara animat eller metonymiskt
tolkas som animat. Goldbergs beskrivning av hur den bitransitiva konstruktionen används
med engelskans send tycks således helt och hållet stämma överens med hur verbet sända kon-
strueras med DAT-ACK och ACK-DAT i fornsvenska och äldre nysvenska.

Det är som sagt inte självklart att förhållandena i modern svenska ska analyseras på sam-
ma sätt som i modern engelska, men mycket tyder ändå på att så kan vara fallet, och i det föl-
jande utgår jag ifrån att modern svenska beter sig i stort sett som modern engelska när det
kommer till hur variationen mellan konstruktionsvarianter vid bitransitiva verb fungerar. Det
intressanta i jämförelsen med fornsvenska är då att förhållandet mellan verb och argument-
strukturkonstruktion där tycks vara ett annat, åtminstone vad gäller verbet giva. Verbet sända
tycks, som sagt, bete sig på ungefär samma sätt som send i modern engelska. Verbets seman-
tik stämmer i stort sett överens med orsakad-rörelse-konstruktionen, och när verbet kombiner-
as med den bitransitiva konstruktionen inträder en semantisk begränsning som innebär att
m/m-argumentet måste vara animat. Mer intressant är emellertid att argumentstrukturkon-
struktionen får semantiska konsekvenser även för verbet giva under fornsvensk tid. 

När giva kombineras med orsakad-rörelse-konstruktionen (dvs. ACK-PP) innebär detta
inte enbart att den possessiva överföringen metaforiskt gestaltas som fysisk överföring (jfr
Goldberg 1995:90). Snarare bör nog det faktum att orsakad-rörelse-konstruktionen med verbet
giva i fornsvenska enbart kan kombineras med inanimata m/m-argument tolkas som att argu-
mentstrukturkonstruktionen i det här fallet medför en tolkning av de facto fysisk överföring.
För såväl verbet sända som verbet giva gäller under fornsvensk tid att användandet av en för
det aktuella verbet icke-kanonisk argumentstrukturkonstruktion får konsekvenser för yttrandet
som helhet. En icke-kanonisk argumentstrukturkonstruktion innebär en icke-prototypisk an-
vändning av verbet, vilket i sin tur leder till att verbet i den aktuella kontexten får en delvis
annan betydelse. Annorlunda uttryckt: argumentstrukturkonstruktionens semantik påverkar
användning av verbet. Detta torde i sin tur styrka tanken om att argumentstrukturkonstruktion-
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er i sig har betydelse.
Ytterligare en intressant iakttagelse om förhållandet mellan verb och argumentstruktur-

konstruktion i fornsvenska är det faktum att det för verbet giva även tycks föreligga en seman-
tisk skillnad mellan de två dubbelobjektsvarianterna DAT-ACK och ACK-DAT, så till vida att
DAT-ACK är vanligare med abstrakta p/t-argument medan ACK-DAT är vanligare när p/t-ar-
gumentet betecknar någonting konkret. Då skillnader i ledföljd enligt Goldberg (1995:229) in-
te är ett tillräckligt kriterium för att tala om olika konstruktioner kan såväl DAT-ACK som
ACK-DAT ses som varianter av den bitransitiva konstruktionen. I och med att de båda dub-
belobjektsvarianterna tycks föra med sig en skillnad i semantik är det inte helt oproblematiskt
att se dem som varianter av en och samma argumentstrukturkonstruktion. Det skulle således
vara möjligt att betrakta DAT-ACK och ACK-DAT som två skilda argumentstrukturkonstruk-
tioner i fornsvenska, med olika semantiska egenskaper. 

Att DAT-ACK och ACK-DAT ändå har relativt likartad semantik visas å andra sidan av
det faktum att inget av dessa konstruktionsalternativ förekommer med ett inanimat m/m-argu-
ment vid verbet sända. De tycks alltså båda vara förbundna med animata m/m-argument. I
och med att båda dubbelobjektsvarianterna faktiskt också kan förekomma med såväl konkreta
som abstrakta p/t-argument handlar den semantiska skillnaden vad gäller p/t-argumentets kon-
krethet snarare om tendenser än om absoluta regler. Dessa tendenser kan, såsom antytts ovan
(avsnitt 5.1.2), eventuellt förstås av att andra kognitiva principer sätts i spel, där en kombiner-
ad animathets-/konkrethetshierarki gör att abstrakta p/t-argument ogärna placeras före animata
m/m-argument, även om det inte finns något i semantiken hos ACK-DAT i sig som gör kon-
struktionsvarianten mindre lämplig för abstrakta p/t-argument.

5.3 Situationen i äldre nysvenska

Som nämnts i avsnitt 4.1 och 4.2 sker en betydande förändring i äldre nysvenska med avseen-
de på hur verbet giva kombineras med prepositionsvarianterna PP-ACK och ACK-PP. Först-
nämnda konstruktionstyp förekommer inte över huvud taget med verbet giva i fornsvenska,
men uppvisar sex belägg i äldre nysvenska, medan sistnämnda variant ökar markant i frek-
vens i äldre nysvenska jämfört med yngre fornsvenska. Dessutom sker en semantisk föränd-
ring som innebär att verbet giva nu kan konstrueras med prepositionsvariant även när m/m-ar-
gumentet är animat. Att dessa två förändringar – ökningen i frekvens och den vidgade seman-
tiken – på ett eller annat sätt hänger samma torde vara ett rimligt antagande.

Det är naturligtvis svårt att uttala sig om kausala samband, men att det ökade bruket av
prepositioner vid bitransitiva verb kan sättas i relation till kasussystemets sammanfall förefal-
ler i vilket fall vara en rimlig tanke. Förhållandet mellan de olika konstruktionsvarianterna vid
verbet giva i fornsvenska tycks, enkelt uttryckt, bestå i att ACK-DAT fungerar som ett infor-
mationsstrukturellt alternativ till DAT-ACK, medan bruket av ACK-PP även regleras av se-
mantiska faktorer, som exempelvis m/m-argumentets animathet. När svenskan under yngre
fornsvensk och tidig äldre nysvensk tid förlorar sina kasusändelser går det inte längre att på
morfologisk väg skilja DAT-ACK från ACK-DAT,  även om omvärldskunskap, som Falk (ma-
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nus) påpekar, i de allra flesta fall är tillräckligt för att man ska förstå vilket av objekten som
har vilken funktion.

Användningen av ACK-DAT tycks i vilket fall minska i takt med att kasussystemet av-
vecklas. Konstruktionsvarianten är ovanlig i äldre nysvenska, även om den i skrift förekom-
mer så sent som mitten av 1600-talet (se exemplen i (11), avsnitt 4.2). De informationsstruk-
turella principerna om att korta och prominenta led gärna står före långa och icke-prominenta
led fortsätter dock att vara verksamma i språket, och med tiden börjar språkbrukarna använda
sig av ACK-PP som ett informationsstrukturellt alternativ till DAT-ACK. Det är emellertid in-
te så att ACK-PP successivt ökar i frekvens i samma takt som användningen av ACK-DAT
minskar, utan i stället sker en snabb ökning av ACK-PP från mitten av 1600-talet. Det förefal-
ler inte som att ACK-PP är en direkt ersättare för ACK-DAT, utan snarare som att ACK-PP
börjar användas i större utsträckning först sedan ACK-DAT i stort sett försvunnit ur språket,
som en följd av att samma informationsstrukturella principer fortfarande är verksamma i språ-
ket under nysvensk som under fornsvensk tid, och att det därför finns behov att börja använda
ett funktionellt angränsande konstruktionsalternativ, som sedan kan anpassas till att bättre
stämma överens med semantiken hos verbet giva.

När ACK-PP i slutet av 1600-talet börjar användas mer frekvent med verbet giva är det
emellertid med prepositionen åt, vilken inte tidigare förekommit som del av denna konstruk-
tionsvariant. Det förefaller rimligt att tänka sig att det är just prepositionen åt som gör det
möjligt för ACK-PP att kombineras med animata m/m-argument vid verbet giva, något som ti-
digare inte förekommit. Möjligen har prepositionen åt mer av en dativ funktion, i motsättning
till prepositionen till som fortfarande främst uttrycker allativ. Det kan även vara värt att notera
att prepositionen åt i fornsvenska tar argument i dativ, till skillnad från exempelvis prepositio-
nen till, vars rektion står i antingen genitiv eller ackusativ. Att prepositionen åt relativt tidigt
börjar användas för att uttrycka animata m/m-argument (vilka i regel har rollen MOTTAGARE),
skulle kunna ha att göra med att dativformerna, så länge spår av dessa finns kvar i språket,
förknippas just med MOTTAGARE snarare än MÅL, dvs. med dativ snarare än allativ funktion.
Morfologisk dativ, som i sig skulle kunna ses som en konstruktion med egen betydelse/funk-
tion (jfr Malmsten 2015:93), kan således också vara en faktor som påverkar hur verbet giva
kan förekomma med prepositionsvariant.21 Att prepositionen till i så liten utsträckning an-
vänds med animata m/m-argument vid verbet giva i äldre nysvenska skulle alltså kunna bero
på att dativformer fortfarande finns kvar och alltjämt har en viss betydelse i språket. När pre-
positionen till senare, i modern svenska, blir den vanligaste prepositionen vid verbet giva (i
åtminstone sverigesvenska, jfr Silén 2008:118) skulle detta i sin tur kunna härledas till det
faktum att kasusmorfologin vid den tidpunkten (som alltså infaller efter den period som om-
fattas av föreliggande undersökning) spelat ut sin roll i språket, och att det därmed inte längre

21 Just förhållandet mellan valet av konstruktionstyp och morfologisk dativ är för övrigt en aspekt som fallit ur
ramen för föreliggande uppsats. Att kasusmorfologi kan vara en faktor som åtminstone möjliggör användning
av ACK-DAT i äldre nysvenska har påvisats av Waldmann (opubl. s. 9–10). Skrzypek (2005:75–82) undersö-
ker i hur hög grad dativ uttrycks morfologiskt vid bitransitiva förekomster av verbet giva i äldre och yngre
fornsvenska, och hon visar att andelen fall där dativobjektet och ackusativobjektet inte formellt kan särskiljas
(dvs. där båda objekten har samma form i såväl dativ som ackusativ) tycks öka genom den fornsvenska peri-
oden. Huruvida bruket av prepositionsvarianter är mer utbrett i texter som i lägre utsträckning gör skillnad
mellan dativ och ackusativ är någonting som skulle kunna studeras ytterligare.
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går att upprätthålla någon formell distinktion mellan dativ och allativ, vilket gör att dessa två
funktioner sammanfaller.22

Den utveckling som sker i yngre nysvenska, där till kommer att bli den preposition som
främst förknippas med konstruktionsvarianten ACK-PP vid verbet giva, fångas inte av denna
uppsats, men det exempel på till med animat m/m-argument vid verbet giva som jag har hittat
i mitt material visar ändå att användningsområdet för prepositionen till har börjat ändras redan
i äldre nysvenska. Man kan se detta som resultat av flera samverkande analogiprocesser. För
det första kan man tänka sig att förekomsten av animata m/m-argument med prepositionen åt
vid verbet giva har spridit sig till andra prepositioner inom ramen för samma typ av argument-
strukturkonstruktion, vilket gör det möjligt även för preposition till att användas vid animata
m/m-argument. För det andra är det också viktigt att komma ihåg att prepositionen till vid
verbet sända redan i fornsvenska kunnat användas med animata m/m-argument (se exempel
(12b), avsnitt 4.2). Man kan alltså även tänka sig en analogiprocess där användningen av pre-
positionen till med animata m/m-argument vid verb som sända sprider sig till verb som giva.
En liknande analogiprocess tycks dessutom också gå i motsatt riktning, då ACK-PP kan an-
vändas med prepositionen åt i viss utsträckning även vid verbet sända.

Att animata m/m-argument kan förekomma med prepositionsvariant, dvs. ACK-PP eller
PP-ACK, vid verbet giva i äldre nysvenska innebär också att den semantiska uppdelningen
mellan, för att återigen låna Goldbergs (1995) terminologi, den bitransitiva konstruktionen
och orsakad-rörelse-konstruktionen blir mindre tydlig. Äldre nysvenska tycks utgöra en över-
gångsperiod där skillnaden i funktion mellan de två argumentstrukturkonstruktionerna går
från att vara semantisk till att vara i första hand informationsstrukturell. Till skillnad från i
modern svenska, där korta och prominenta m/m-argument förknippas med den bitransitiva
konstruktionen medan p/t-argument som är korta och prominenta snarare förekommer i orsak-
ad-rörelse-konstruktionen, är situationen i äldre nysvenska mer brokig. Det faktum att såväl
ACK-DAT som PP-ACK förekommer i äldre nysvenska, samtidigt som de semantiska skillna-
derna mellan dubbelobjektsvariant och prepositionsvariant börjar suddas ut, innebär att såväl
den bitransitiva konstruktionen som orsakad-rörelse-konstruktionen kan användas oavsett ob-
jektargumentens inbördes prominens eller semantiska egenskaper. 

Det finns således en överlappning i funktion mellan de båda argumentstrukturkonstruk-
tionerna, på ett sätt som inte finns i fornsvenska (där en semantisk funktionsuppdelning råder)
eller i modern svenska (där funktionsuppdelningen är främst informationsstrukturell). Viss ef-
tersläpning (s.k. ”backward pull”, jfr Fried 2013:433) råder dock i anpassningen av ACK-PP
som ett informationsstrukturellt alternativ till DAT-ACK vid verbet giva. Även om ACK-PP
vid verbet giva i äldre nysvenska kan användas med animata m/m-argument, är konstruktions-
typen fortfarande vanligare när m/m-argumentet är inanimat. De semantiska begränsningarna
för hur orsakad-rörelse-konstruktionen kan användas med verbet giva håller visserligen på att
luckras upp, men de restriktioner som fanns i fornsvenska, där konstruktionen enbart var ett
alternativ när m/m-argumentet var inanimat, lever fortfarande kvar i äldre nysvenska i form av

22 Detta förklarar alltså varför det blir möjligt att använda prepositionen till med animata m/m-argument vid
verbet giva. Det förklarar dock inte varför så sker. Möjligen skulle en anledning kunna vara att prepositionen
till börjar användas i analogi med konstruktionsmönster vid verb som sända.
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statistiska tendenser.
Det förhållandevis frekventa bruket av PP-ACK med prepositionen åt vid verbet giva i äl-

dre nysvenska (totalt sex förekomster) är intressant också med tanke på situationen i modern
finlandssvenska. Silén (2008:130–132) har noterat att denna konstruktionsvariant, som i prin-
cip inte förekommer alls i modern sverigesvenska, är förhållandevis vanlig i finlandssvenska.
Hon drar slutsatsen att detta skulle kunna vara resultatet av ett kontaktfenomen, där konstruk-
tionsmönstret i finlandssvenska kan ha påverkats av finskans antaa-konstruktion. I finska står
m/m-argumentet vid ett verb som antaa ’ge’ i kasus allativ. Ordningsföljden mellan m/m-ar-
gument och p/t-argument kan dock variera utifrån informationsstrukturella faktorer. Silén me-
nar att åt i finlandssvenska används på samma sätt som kasus allativ i finska, och att finskans
ledföljdsvariation också lånats in i finlandssvenskan, vilket gjort varianten PP-ACK gångbar i
språket. Mina resultat från äldre nysvenska visar emellertid att PP-ACK med prepositionen åt
varit fullt produktiv redan under 1600-talet, vilket innebär att man måste fundera på om före-
komsten av PP-ACK i finlandssvenska kanske snarare ska förklaras som en arkaism som levt
kvar i det finlandssvenska språket men som gått förlorad i sverigesvenskan.23

5.4 Avslutande reflektioner

Ett av de huvudsakliga syftena med denna uppsats har varit att försöka utreda i hur hög grad
prepositionsvarianten ACK-PP i nysvenska kan betraktas som en motsvarighet till ACK-DAT
i äldre och yngre fornsvenska. Det finns helt klart en hel del överensstämmelser mellan hur
dessa båda konstruktionsvarianter används, vilket syns tydligast i informationsstrukturen, där
såväl ACK-PP som ACK-DAT förekommer exempelvis när p/t-argumentet är kortare än m/m-
argumentet. Att båda konstruktionsalternativen tycks vara vanligare när p/t-argumentet be-
tecknar någonting konkret tyder dessutom på att även semantiska faktorer spelar en liknande
roll för valet av ACK-DAT vid verbet giva i fornsvenska som för valet av ACK-PP vid verbet
giva i äldre nysvenska och vid verbet sända generellt.

Att betrakta ACK-PP som en direkt ersättare för ACK-DAT är förmodligen en aningen
förhastad slutsats.24 Samtidigt är det nog inte heller särskilt sannolikt att det minskade bruket
av ACK-DAT och det ökade bruket av ACK-PP (vid åtminstone verbet giva) skulle vara två
helt orelaterade fenomen (jfr ex. Hilpert (2013:463–464) om förändringar i ”relative frequen-
cy” mellan konstruktioner). 

ACK-DAT är förhållandevis ovanligt redan mot slutet av yngre nysvenska (se Waldmann,

23 Förhållandet mellan sverigesvenska och finlandssvenska vad gäller användningen av prepositionen åt disku-
teras av Martola (2007:300–301). Martola (a.a. s. 81–82) visar att prepositionen åt sjunkit i frekvens i mo-
dern sverigesvenska, och hon föreslår (s. 300) att skillnaden mellan finlandssvenska och sverigesvenska i det
här avseendet kan bero på en förändring i sverigesvenskan. Att prepositionen åt fått en mer begränsad an-
vändning i modern sverigesvenska jämfört med tidigare perioder har också konstaterats av Åström (2007).

24 Ett sådant resonemang förs emellertid av McFadden (2002), som ur ett generativt perspektiv undersöker mot-
svarande förändringsprocess i engelskan. Han menar att ACK-DAT och ACK-PP delar samma grundstruktur,
där såväl fornengelskans ACK-DAT som den moderna engelskans ACK-PP i sin struktur har en abstrakt pre-
position som uttrycker lokativ. (Konstruktionsvarianten DAT-ACK, å andra sidan, ska i sin struktur ha en ab-
strakt possessiv-preposition.)
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opubl.), och i mitt material är det först mot mitten av 1600-talet som ACK-PP börjar användas
med verbet giva i större utsträckning. Det finns således en period under 1500-talet där varken
ACK-DAT eller ACK-PP är särskilt vanligt med verbet giva. Det är därmed svårt att definitivt
påstå att det ökade bruket av ACK-PP under 1600- och 1700-talet skulle ske som en direkt
följd av att ACK-DAT faller ur bruk. När verbet giva på 1600-talet alltmer börjar konstrueras
med prepositionsvariant skulle det också kunna ha att göra med att bruket av prepositionsfras-
er generellt gradvis ändrats (eventuellt som en följd av andra förändringar i språket än enbart
det minskade bruket av ACK-DAT), en förändring som så småningom kan ha lett till att ACK-
PP också kommit att samspela väl med semantiken hos verbet giva. 

Det är också möjligt att tänka sig att prepositionsvariant med prepositionen åt förekom-
mit i talspråket under en längre tid, men att prepositionen undvikits i de texter från tidig äldre
nysvenska som ingår i mitt material, vilka tycks eftersträva ett mer arkaistiskt språkbruk. Tex-
terna från 1600- och 1700-talet är av mer personlig och informell karaktär, och det är möjligt
att genren och texttypen i sig tillåter ett modernare språkbruk även i skrift.

Helt försvunnen ur språket är ACK-DAT emellertid inte ens på 1600-talet. Jag har hittat
belägg på varianten i exempelvis Ekeblad (se exempel (11a) i avsnitt 4.1 ovan), en text där
verbet giva även förekommer med prepositionsvariant. Under denna period tycks dock ACK-
PP alltmer framstå som en funktionell motsvarighet till ACK-DAT, något som kanske ytterlig-
are kan ha bidragit till att ACK-DAT försvinner ur språket helt och hållet. Barðdal (2008:145)
framhäver att språk gärna undviker synonyma konstruktioner och att detta i sig kan vara en
anledning till att språk förändras. Det är, som nämnts ovan, inte otänkbart att bruket av prepo-
sitionsfraser ändrats i en (åtminstone delvis) separat förändringsprocess, vilket kommit att på-
verka de prepositionella konstruktionsalternativen så att dessa i vissa kontexter blivit i stort
sett synonyma med den bitransitiva ACK-DAT-konstruktionen. Eftersom ACK-PP på ett tydli-
gare sätt skiljer de båda objektargumenten åt formellt kan denna variant ha kommit att förefal-
la mer praktisk än ACK-DAT, vilket gjort att ACK-DAT till slut helt fallit ur bruk.

Oavsett hur förändringen i argumentstruktur vid verbet giva ska förklaras är det onekligen
intressant att utvecklingen i svenskan tycks ha följt i stort sett samma mönster som i engel-
skan. Varför svenskan och engelskan kommit att utvecklas på liknande sätt är inte en helt en-
kel fråga att besvara. Det är svårt att tänka sig att engelskan (där utvecklingen tycks ha skett
ett par århundraden före utvecklingen i svenskan) utverkat direktpåverkan på svenskan genom
språkkontakt. En annan hypotes skulle vara att fornengelskan och fornsvenskan, i egenskap av
att vara relativt närbesläktade språk, på ett eller annat sätt varit predisponerade att utvecklas
på liknande sätt. Det skulle i så fall som en följd av engelskans respektive svenskans innebo-
ende förutsättningar ha fallit sig naturligt för de båda språken att utvecklas åt samma håll.

Det är även möjligt att tänka sig att svenskan och engelskan utvecklats gemensamt, där
det ökade bruket av exempelvis prepositionsvarianter vid bitransitiva verb varit ett övergrip-
ande areellt fenomen. Haugen (1976:285) beskriver medellågtyska, medelengelska och
”Middle Scandinavian” som del av en och samma ”central, innovating area”, vilka haft vissa
språkförändringar gemensamma, medan de mer perifera språken isländska och tyska förblivit
mer konservativa. Ett mysterium i sammanhanget förblir dock finlandssvenska. Att språk som
engelska, nederländska och de fastlandsnordiska språken genomgått likartade utvecklingar
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vad gäller exempelvis kasussystemets upplösning (jfr även Skrzypek 2005:139) är tydligt (äv-
en om utvecklingarna i respektive språk inte nödvändigtvis måste vara relaterade sinsemel-
lan). Att det dessutom i engelskan, danskan (se Kizach & Winther Balling 2013) och sverige-
svenskan utvecklats liknande informationsstrukturella principer för valet av konstruktionsva-
riant vid bitransitiva verb, medan finlandssvenskan kommit att följa andra principer (se Silén
2008), skulle kunna tyda på att ett areellt samband fortsatt att bestå mellan engelska, danska
och sverigesvenska, medan finlandssvenskan med tiden kommit att gå sin egen väg. 

Resultaten från föreliggande studie tyder på att situationen under slutet av den äldre ny-
svenska perioden påminner om läget i modern finlandssvenska. Om man väljer att se exem-
pelvis det frekventa bruket av prepositionen åt samt förekomsten av PP-ACK i finlandssven-
ska som arkaismer snarare än som ett resultat av inflytande från finskan (jfr Silén 2008), så
framkommer en bild där finlandssvenskan någon gång mellan 1700-talet och nutid lämnat det
”centrala innovationsområdet”, och i stället hamnat i en periferi där varieteten blivit mer kon-
servativ och kommit att bevara mer ålderdomliga drag. Förlusten av kasussystemet och fram-
växten av prepositionsvarianter vid bitransitiva verb är en utveckling som finlandssvenskan
och sverigesvenskan (samt, vad det verkar, även engelskan och danskan) har gemensam. Där-
efter tycks emellertid de faktorer som styr variationen mellan dubbelobjekts- och preposi-
tionsvariant i sverigesvenskan kommit att utvecklas på liknande sätt som i dess västra grann-
språk, medan denna utveckling uteblivit i finlandssvenskan. Fördjupade studier av bruket av
perifrastiska prepositionskonstruktioner i de nordiska och västgermanska språken skulle här
kunna bidra till kunskapen om vilken roll språkkontakt och areella fenomen spelat för den
syntaktiska utvecklingen i dessa språk.
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texter och undersökningar 6.) Stockholm.
Di = Sagan om Didrik af Bern, utg. av Gunnar Olof Hultén-Cavallius, 1850–1854. (Samlingar ut-
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HT = Historia Trojana, utg. av Robert Geete, 1892. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsäll-

skapet 29.) Stockholm.
Jär = Järteckensbok. I: Klosterläsning, utg. av G. E. Klemming, 1877–1878. (Samlingar utgivna av

Svenska fornskriftsällskapet 22.) Stockholm.
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(Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.) Stockholm.
KS = Konungastyrelsen, utg. av Lennart Moberg, 1964. (Samlingar utgivna av Svenska fornskrift-

sällskapet 69:1.) Uppsala.
LegBi, LegBu = Ett fornsvenskt legendarium, utg. av George Stephens, 1847–1858. (Samlingar ut-
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SVM = Sju vise mästare. I: Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av G. E. Klemming, 1887–

1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 28.) Stockholm.
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2002. Kraków.

78



Bilaga 2. Översiktstabeller och exempel från alla de undersökta
texterna

I tabellerna nedan visas fördelningen mellan de fyra konstruktionsvarianterna vid verben sän-
da och giva för varje enskild text. Siffrorna är inte signifikansprövade. I anslutning till varje
tabell ges för var och ett av verben ett exempel vardera på de konstruktionsalternativ som fö-
rekommer med verbet i den aktuella texten. Udda nummer anger exempel på verbet sända,
jämna nummer ger exempel på verbet giva. Vid varje numrerat exempel illustrerar a-exemplet
DAT-ACK, b-exemplet ACK-DAT, c-exemplet PP-ACK och d-exemplet ACK-PP.

Tabell 33. Konstruktionstyper och verb, LegBu

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 6 26,1 % 41 61,2 % 47 52,2 %

ACK-DAT 2 8,7 % 11 16,4 % 13 14,4 %

PP-ACK 3 13,0 % 0 0,0 % 3 3,3 %

ACK-PP 12 52,2 % 15 22,4 % 27 30,0 %

Totalt 23 100,0 % 67 100,0 % 90 100,0 %

(27) a. ok yspanie kunugar sænde hanom fighur þusand riddara (LegBu 177)
b. ok sænde þøm atanasio patriarke ii alexandria (LegBu 51)
c. Maximianus sænde tel þerra rømsca mact… (LegBu 508)
d. hon sænde sina systor tel eet af guþ. som hæt diana. (LegBu 134)

(28) a. þe gouo þik ful ok smælek orþ (LegBu 77)
b. ok gaf gul ok self fatøco folke (LegBu 504)
c. -
d. kesar hinrik hafþe giuit en calc af gul. sua storan tel sancti laurencii kirkio

(LegBu 420)

Tabell 34. Konstruktionstyper och verb, LegBi

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 18 32,7 % 146 81,1 % 164 69,8 %

ACK-DAT 3 5,5 % 19 10,6 % 22 9,4 %

PP-ACK 4 7,3 % 0 0,0 % 4 1,7 %

ACK-PP 30 54,5 % 15 8,3 % 45 19,1 %

Totalt 55 100,0 % 180 100,0 % 235 100,0 %
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(29) a .…hon hafua sænt brødrom pæninga j thera nødh (LegBi 798)
b. han sænde bref constantino paua… (LegBi 737)
c. Mauricius sænde til kirkio ok klostir rika almoso… (LegBi 710)
d. Gudh sænde han til thera landa (LegBi 214)

(30) a. …at petrus gaff them fult biscops waldh ok siæla røkt… (LegBi 357)
b. Ok gaff søthasta luct allu folke (LegBi 283)
c. -
d. En kona gaff oleo til sancti bartholomei kirkio… (LegBi 211)

Tabell 35. Konstruktionstyper och verb, MB

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 0 0,0 % 133 91,7 % 133 83,6 %

ACK-DAT 0 0,0 % 11 7,6 % 11 6,9 %

PP-ACK 2 14,3 % 0 0,0 % 2 1,3 %

ACK-PP 12 85,7 % 1 0,7 % 13 8,2 %

Totalt 14 100,0 % 145 100,0 % 159 100,0 %

(31) a. -
b. -
c. Sidhan sændhe balak konunghir til balaam affguda prophetam. (MB 318)
d. oc sænde sin ængil til modhrenna… (MB 152)

(32) a. oc iak skal giffwa tik roo oc lisa (MB 271)
b. Han haffde oc giffwit gull oc silff egyptu mannom… (MB 240)
c. -
d. Giffhan vti mina hændhir. (MB 188)

Tabell 36. Konstruktionstyper och verb, KS

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 0 - 7 70,0 % 7 70,0 %

ACK-DAT 0 - 3 30,0 % 3 30,0 %

PP-ACK 0 - 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 - 0 0,0 % 0 0,0 %

Totalt 0 - 10 100,0 % 10 100,0 %

(33) a. -
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b. -
c. -
d. -

(34) a. Thet höre idhr wäl til enom rikom konunge at giwa mik hundradha markr silvers. 
(KS 34)

b. Ty gudh sieluer han giuer ok fulkoma dyghd mannenom… (KS 17)
c. -
d. -

Tabell 37. Konstruktionstyper och verb, Jär

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 4 66,7 % 32 86,5 % 36 83,7 %

ACK-DAT 1 16,7 % 3 8,1 % 4 9,3 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 1 16,7 % 2 5,4 % 3 7,0 %

Totalt 6 100,0 % 37 100,0 % 43 100,0 %

(35) a. än thot konungin sände hanom manga dyra rätte tho wilde han ey äta (Jär 76)
b. Ok sände sidhan budh hofthinganom… (Jär 75)
c. -
d. ok sände han til sanctum iacobum… (Jär 111)

(36) a. Hon gaff honom et fingirgul. (Jär 94)
b. …ok gaff han them siuka sweninom (Jär 112)
c. -
d. tha gawo hans frändir han j klostir (Jär 59)

Tabell 38. Konstruktionstyper och verb, Apo

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 0 0,0 % 14 82,4 % 14 66,7 %

ACK-DAT 1 25,0 % 3 17,6 % 4 19,0 %

PP-ACK 2 50,0 % 0 0,0 % 2 9,5 %

ACK-PP 1 25,0 % 0 0,0 % 1 4,8 %

Totalt 4 100,0 % 17 100,0 % 21 100,0 %

(37) a. -

81



b. Gudh sände siin ordh israels synom… (APO 152)
c. Ok ginstan sände han til petrum fyrä thiänarä (APO 151
d. han sänte mik til thin ther til at thu skal see ok fylläs mz them hälgha andä

(APO 148)

(38) a. ok badhin gifua idhär mandraparan (APO 136)
b. Jäwi thy ängin Paulus är i himirike giuande hiälp them som widhirfresta thiit koma 

(APO 177)
c. -
d. -

Tabell 39. Konstruktionstyper och verb, HML

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 3 30,0 % 42 87,5 % 45 77,6 %

ACK-DAT 0 0,0 % 6 12,5 % 6 10,3 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 7 70,0 % 0 0,0 % 7 12,1 %

Totalt 10 100,0 % 48 100,0 % 58 100,0 %

(39) a. Han sände mangom vigt bröþ. (HML 291)
b. -
c. -
d. Jac sände wranga thanka i manzsens hiärta (HML 293)

(40) a. Oc bidh gudh giua thic ena väl lärdha tungo (HML 277)
b. oc gaf somt sit gooz fatökom mannom. (HML 231)
c. -
d. -

Tabell 40. Konstruktionstyper och verb, KM

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 2 100,0 % 8 88,9 % 10 90,9 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 1 11,1 % 1 9,1 %

Totalt 2 100,0 % 9 100,0 % 11 100,0 %
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(41) a. …at han sänder thik naghar vnderstandilse widher thetta maal. (KM 287)
b. -
c. -
d. -

(42) a. Patriarchen gaff honum armläg sancti symeonis. howudh lazari. aff blodhe sancti 
stephani (KM 252)

b. -
c. -
d. oc gaffwo henna siäll i wald gudhi alzwaldoghom. (KM 259)

Tabell 41. Konstruktionstyper och verb, SVM

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 50,0 % 11 91,7 % 12 85,7 %

ACK-DAT 0 0,0 % 1 8,3 % 1 7,1 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 1 50,0 % 0 0,0 % 1 7,1 %

Totalt 2 100,0 % 12 100,0 % 14 100,0 %

(43) a. …tha sände han honum sin systerson (SVM 124)
b. -
c. -
d. tha sände han et budh til sin fadher… (SVM 170)

(44) a. oc gaff honum et fingergull i hwilkith en dyyr sten war sat (SVM 164)
b. oc konungin gaff henne riddarenom (SVM 166)
c. -
d. -

Tabell 42. Konstruktionstyper och verb, BJ

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 3 42,9 % 30 88,2 % 33 80,5 %

ACK-DAT 1 14,3 % 2 5,9 % 3 7,3 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 3 42,9 % 2 5,9 % 5 12,2 %

Totalt 7 100,0 % 34 100,0 % 41 100,0 %
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(45) a. awennir konunger sänder sinom älskelighasta son josaphat helso oc wäl magha
(BJ 88)

b. sende budh sinom högxta radhgifuar  a arachim at nampne   (BJ 55)
c. -
d. sändhe genstan badhe budh ok breff ower alt sin rike til sina män… (BJ 42)

(46) a. thz höfwer ey at gifwa thic et gamalt syndrukt klädhe (BJ 52)
b. ther foor han aff sinom klädhom oc gaff thom husbondanom… (BJ 96)
c. -
d. …at giwa samthykkio til nokra synd (BJ 58)

Tabell 43. Konstruktionstyper och verb, Di

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 11 33,3 % 78 90,7 % 89 74,8 %

ACK-DAT 1 3,0 % 8 9,3 % 9 7,6 %

PP-ACK 3 9,1 % 0 0,0 % 3 2,5 %

ACK-PP 18 54,5 % 0 0,0 % 18 15,1 %

Totalt 33 100,0 % 86 100,0 % 119 100,0 %

(47) a. tha skall iak wisseliga sända hanum skatt . (DI 143)
b. Jak will lata hengia hennä eller lata stingä henna ögon wt . oc hwgga henna fötarna 

aff . oc sendä henna sa fader sin/ (DI 118)
c. Jak sänder till tik en vngan man . (DI 123)
d. tha sende han xij riddara till melias konung . (DI 24)

(48) a. tha skall jak giffua tik et Jarladöme j mit rike/ (DI 37)
b. …oc gaff thz en konung som roseleff het . (DI 76)
c. -
d. -

Tabell 44. Konstruktionstyper och verb, NV

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 50,0 % 10 100,0 % 11 91,7 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 1 50,0 % 0 0,0 % 1 8,3 %

Totalt 2 100,0 % 10 100,0 % 12 100,0 %
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(49) a. han sende mik honom j æræ och tro, at han skulde her læræ thokt och høffuiskhet. 
(NV 46)

b. -
c. -
d. och sende strax bud til Blandamær, ther han j tornit la. (NV 85)

(50) a. …at the ærligæ mæn skuldo giffuæ diwrit nampn. (NV 72)
b. -
c. -
d. -

Tabell 45. Konstruktionstyper och verb, PK

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 25,0 % 3 100,0 % 4 57,1 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 3 75,0 % 0 0,0 % 3 42,9 %

Totalt 4 100,0 % 3 100,0 % 7 100,0 %

(51) a. bidiandis honom senda sigh nagan then som kwnde wndherwisa them hwru the 
skulle tro a ihesum christum… (PK 232)

b. -
c. -
d. Vrbar sende sin son dan til the fem öyar som kalladis wetalahedh… (PK 227)

(52) a. …at han skulde giffua them. alla handa frwkt… (PK 224)
b. -
c. -
d. -

Tabell 46. Konstruktionstyper och verb, HT

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 0 0,0 % 19 95,0 % 19 55,9 %

ACK-DAT 0 0,0 % 1 5,0 % 1 2,9 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 14 100,0 % 0 0,0 % 14 41,2 %

Totalt 14 100,0 % 20 100,0 % 34 100,0 %
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(53) a. -
b. -
c. -
d. …oc sände honom tiill troyam (HT 111)

(54) a. …oc gaff honom eth stort saar (HT 140)
b. …som gaff saa trösteliget råd konwng priamo, (HT 152)
c. -
d. -

Tabell 47. Konstruktionstyper och verb, Petri

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 4,8 % 66 95,7 % 67 74,4 %

ACK-DAT 0 0,0 % 1 1,4 % 1 1,1 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 20 95,2 % 2 2,9 % 22 24,4 %

Totalt 21 100,0 % 69 100,0 % 90 100,0 %

(55) a. och hade sendt them noghra articlar som the besinna skulle, i bland huilka thet war 
en med the merkeligaste, at konung Christiern icke war rätth kommen til riket
(Petri 206)

b. -
c. -
d. och han sende en hoop aff sina tienare til Vpsala, och lät skinna biscops gården

(Petri 228)

(56) a. …at han giffuer them godha och dygdesama förmän (Petri 51)
b. och gaff så then tridhie sina syster, [som heet Ingeborgh.] enom som heet Birger aff 

Bielbo, then man pläghar kalla Birger Jerl, ty han bleeff sedhen hertoge i Swerige 
(Petri 63)

c. -
d. Ther före gaff han och ganska stoort testamente til Swerige (Petri 186)
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Tabell 48. Konstruktionstyper och verb, Swart

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 2 33,3 % 29 93,5 % 31 83,8 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 1 16,7 % 0 0,0 % 1 2,7 %

ACK-PP 3 50,0 % 2 6,5 % 5 13,5 %

Totalt 6 100,0 % 31 100,0 % 37 100,0 %

(57) a. sende han honom breff och bodh… (Swart 40)
b. -
c. …att han wille senda till Axlo några fulmyndige aff Danmarck, the honom anamma 

och frija kunde, att han icke motte komma j the Swenskes hender (Swart 151)
d. …vtan effter han icke dristade senda them till Vpland (Swart 134)

(58) a. …att the goffue Dalekarenar godh ord… (Swart 14)
b. -
c. -
d. giffuandes alla skullene på them som affrymde wore (Swart 135)

Tabell 49. Konstruktionstyper och verb, Brahe

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 0 0,0 % 8 80,0 % 8 50,0 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 1 16,7 % 0 0,0 % 1 6,3 %

ACK-PP 5 83,3 % 2 20,0 % 7 43,8 %

Totalt 6 100,0 % 10 100,0 % 16 100,0 %

(59) a. -
b. -
c. Någett för Conuersionis Paulj sände the lybbesche greffue Cristoffer och hertig 

Albrick thil Meckilborg och Kiöpenhapns borgare breff och bud… (Brahe 16)
d. …at konungen skulle senda någett mera folck thill them (Brahe 39)

(60) a. …at almogin öffuer hela Smålandt i huart härrade gåffuo konungen en hop oxar… 
(Brahe 52)

b. -
c. -
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d. gåffuo skylden på Niels Dacke och hans lösse partij (Brahe 39)

Tabell 50. Konstruktionstyper och verb, Vasa

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 6 66,7 % 4 100,0 % 10 76,9 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 3 33,3 % 0 0,0 % 3 23,1 %

Totalt 9 100,0 % 4 100,0 % 13 100,0 %

(61) a. Dråningen har sent meg dereß breff (Vasa 24)
b. -
c. -
d. der före torde iagh intedh sende bwdh till er. (Vasa 7)

(62) a. och gewedh hanß maiestedh en stor lång dåter. (Vasa 2)
b. -
c. -
d. -

Tabell 51. Konstruktionstyper och verb, Gyllenhielm

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 20,0 % 15 71,4 % 16 61,5 %

ACK-DAT 0 0,0 % 3 14,3 % 3 11,5 %

PP-ACK 1 20,0 % 1 4,8 % 2 7,7 %

ACK-PP 3 60,0 % 2 9,5 % 5 19,2 %

Totalt 5 100,0 % 21 100,0 % 26 100,0 %

(63) a. och fröken Anna sende honom 50 ducater. (Gyllenhielm 392)
b. -
c. Andra dagen efther thetta sammtaal haffver drottningen till förähring och 

nödhpenning på resan sendt till Carl Carlsson 100 riksdaler (Gyllenhielm 392)
d. Menn efther thett att bönderna hade ingen höffdinge, som the förtro kunde, sende the 

budh till herttigen… (Gyllenhielm 276)
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(64) a. då begyntte mann höra puf, puf uthur pistoler, menn icke af vår arriere garde eller 
hindervartt, som skulle giffva oss varning uhtan af sielffva fienden, som var i mangel
medh vårt folk. (Gyllenhielm 326)

b. Menn Gudh som för synderna skull straffar menniskian, giffver och tröst och 
tolamodh, them som sigh betänkia och till honom omvända. (Gyllenhielm 387)

c. och gaff till Zamoijskij åhrligen ther uthur trettio tusend polnsche gullden 
(Gyllenhielm 369)

d. …att thesse båda svenska fångar ville giffva sin skriffvelse till svenska 
commissarierna, som vore Olof Stråle och Hindrich Horn… (Gyllenhielm 385)

Tabell 52. Konstruktionstyper och verb, Ekeblad

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 15 83,3 % 16 84,2 % 31 83,8 %

ACK-DAT 1 5,6 % 1 5,3 % 2 5,4 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 2 11,1 % 2 10,5 % 4 10,8 %

Totalt 18 100,0 % 19 100,0 % 37 100,0 %

(65) a. iagh sände er ett breff från Jungfru ingebår kåsze som iagh förhåppas i fåt haffua 
(Ekeblad 60)

b. iagh hade garna haft honum aff aschenbärg där iagh hade kunnat fått honum, till att 
sända honum min k[iäre] bror, oansedt iagh wäll weth att min k[iäre] b[ror] intet 
fehlar hundar (Ekeblad 57)

c. -
d. …att hon will sända migh till Frankerike… (Ekeblad 18)

(66) a. …nähr man icke stundom med något geer dom håp (Ekeblad 89)
b. doch skött iagh en andrake som lågh så kwijter, strax wid örebro, och gaff honum en 

poike som war wthe och hemta honum wppå en måsze (Ekeblad 8)
c. -
d. haffuer hennes M[ayes]t[ät] låtet giffua twenne liberier åth sina pager på en gång, 

(Ekeblad 19)
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Tabell 53. Konstruktionstyper och verb, Horn

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 3 37,5 % 34 100,0 % 37 88,1 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 5 62,5 % 0 0,0 % 5 11,9 %

Totalt 8 100,0 % 34 100,0 % 42 100,0 %

(67) a. …vtan at gudh skule sända mig ändå en störe plåga (Horn 45)
b. -
c. -
d. sände min här f[ar] hene til landzkrona. (Horn 48)

(68) a. Och sama året gaf dråningh kristina min s[aliga] m[an] öfwerstetÿtelen. (Horn 109)
b. -
c. -
d. -

Tabell 54. Konstruktionstyper och verb, Hiärne

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 2 66,7 % 4 100,0 % 6 85,7 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 1 33,3 % 0 0,0 % 1 14,3 %

Totalt 3 100,0 % 4 100,0 % 7 100,0 %

(69) a. Och som han tillförene hade giort sig vägar att kunna sända henne målningar… 
(Hiärne 58)

b. -
c. -
d. sende han bodh till Celadon, som dijt ock snart sig instelte mz sin broder (Hiärne 31)

(70) a. Detta gaff henne temligh stora ögon (Hiärne 18)
b. -
c. -
d. -
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Tabell 55. Konstruktionstyper och verb, Columbus

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 50,0 % 15 75,0 % 16 72,7 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 1 50,0 % 2 10,0 % 3 13,6 %

ACK-PP 0 0,0 % 3 15,0 % 3 13,6 %

Totalt 2 100,0 % 20 100,0 % 22 100,0 %

(71) a. O lycka, sänd mig nu någon lijt'n olycka… (Columbus 29)
b. -
c. De Carers ett Asiatiskt folks dråning, sände stundom til Alexander delicatesser ok 

gode leckre rätter… (Columbus 32)
d. -

(72) a. Männ gaf däm ok ett twedräckts ämne. (Columbus 35)
b. -
c. ok befalte at ge åt greken ettusend Cronor eller Richsdaler Sestertier. (Columbus 59)
d. …att han skulle gee denne citron åt den fägerste Jungfrun. (Columbus 14)

Tabell 56. Konstruktionstyper och verb, Spegel

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 0 0,0 % 5 62,5 % 5 35,7 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 6 100,0 % 3 37,5 % 9 64,3 %

Totalt 6 100,0 % 8 100,0 % 14 100,0 %

(73) a. -
b. -
c. -
d. Och efter Churfursten meente sig tå wara herre öfwer hela Pomeren, sende han 6 

regim[enter] från sig til Preussen emoot ljfländska armeen. (Spegel 138)

(74) a. och gifwa Konungen i Danmark berettelse om stadens släta tilståndh sampt 
undsetningens ofördröjeliga nödwendighet. (Spegel 128)

b. -
c. -
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d. Gaaf ÖfwerstLieut. Hårdh Carlshampns schantz åt fienden genom it ganska 
oförsichtigt accord… (Spegel 36)

Tabell 57. Konstruktionstyper och verb, Stålhammar

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 10 58,8 % 24 80,0 % 34 72,3 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 1 5,9 % 2 6,7 % 3 6,4 %

ACK-PP 6 35,3 % 4 13,3 % 10 21,3 %

Totalt 17 100,0 % 30 100,0 % 47 100,0 %

(75) a. skall du nu slipa att senda migh flere drängar. (Stålhammar 5f99)
b. -
c. Jagh sendher nu till Karlskrona medh en siepss Capitein Lieutnant -- hetter Johan 

Devit, bor på Prinsegatan strax vedh Amiralitet[et] -- 1/2 seppundh Rakitzer-lin och 
en tuna linfröö, som her kåster 30 D:r Sölf:t, dhett du ville medh en vangn låtta 
bönderne afhempta (Stålhammar 3e46)

d. Helsa Flintsten och bedh honom sända några päningar till sin såhn, elist lidher han 
nödh; (Stålhammar 3a38)

(76) a. …att Gudh gifver oss snart fredh medh Polandh (Stålhammar 3d42)
b. -
c. Kiera mit hierta, gif ått hanss hustru 9 D:r sölf:mt att hon har något att fängna sigh ått

uthj gubenss frånvahra. (Stålhammar 4j85)
d. Och har hanss Maij:tt gifvet Regimentet ått en tysk, som vahr för Öfverste af 

infanteriet, hetter Daldorf. (Stålhammar (6d122)

Tabell 58. Konstruktionstyper och verb, Runius

sända giva Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 1 25,0 % 44 84,6 % 45 80,4 %

ACK-DAT 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

PP-ACK 1 25,0 % 1 1,9 % 2 3,6 %

ACK-PP 2 50,0 % 7 13,5 % 9 16,1 %

Totalt 4 100,0 % 52 100,0 % 56 100,0 %

(77) a. …att om han skulle willja sända honom ett annat bref/ (Runius 87)
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b. -
c. …at då staden Genua hade sändt till Franckerike en ansenlig beskickning…

(Runius 57)
d. I medlertid sände de förnämste i staden sina hustrur och barn til Meijland och andra 

nästomliggiande städer. (Runius 112)

(78) a. det blir wäl än en gång så godt at hustrun gier Bonden maat. (Runius 29)
b. -
c. …i det man hade låckat pigan att gie åt Marggrefwen ett sådant bref ifrån Peppa, 

hwars hand man lätteligen hade kunnat härma. (Runius 85–86)
d. …att gifwa sin dotter åth Marggrefwen af Villa Mediana (Runius 100)

Bilaga 3. Kompletterande tabeller för variabeln pronominalitet

I tabellerna nedan redovisas fördelningen av konstruktionsvarianter vid variabeln pronomina-
litet. Till skillnad från i avsnitt 4.3.2 har variabelvärdet pronominell likvärdighet i tabellerna
nedan delats upp i två – ett för de fall där båda objektargumenten utgörs av ett pronomen och
ett för de fall där inget av objektargumenten är pronominellt.

Tabell 59. Fördelning av konstruktionstyper för sända vid variabeln pronominalitet (variabelvärdet
pronominell likvärdighet uppdelat i båda objektargumentet pronominella och inget av objektargument-
en pronominellt), äldre fornsvenska–äldre nysvenska 

m/m pron. p/t pron. Båda pron. Inget pron.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 77 81,1 % 0 0,0 % 2 33,3 % 13 9,0 %

ACK-DAT 0 0,0 % 4 11,4 % 0 0,0 % 6 4,1 %

PP-ACK 4 4,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 11,0 %

ACK-PP 24 14,7 % 31 88,6 % 4 66,7 % 110 75,9 %

Totalt 95 100,0 % 35 100,0 % 6 100,0 % 145 100,0 %

χ2=166,575, df=9, p<.001
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Tabell 60. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln pronominalitet (variabelvärdet pro-
nominell likvärdighet uppdelat i båda objektargumentet pronominella och inget av objektargumenten
pronominellt), äldre fornsvenska 

m/m pron. p/t pron. Båda pron. Inget pron.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 199 99,5 % 0 0,0 % 2 66,7 % 126 67,0 %

ACK-DAT 1 0,5 % 6 54,5 % 1 33,3 % 36 19,1 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 5 45,5 % 0 0,0 % 26 13,8 %

Totalt 200 100,0 % 11 100,0 % 3 100,0 % 188 100,0 %

χ2=118,949, df=6, p<.001

Tabell 61. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln pronominalitet (variabelvärdet pro-
nominell likvärdighet uppdelat i båda objektargumentet pronominella och inget av objektargumenten
pronominellt), yngre fornsvenska

m/m pron. p/t pron. Båda pron. Inget pron.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 182 99,5 % 0 0,0 % 3 50,0 % 62 84,9 %

ACK-DAT 1 0,5 % 12 85,7 % 3 50,0 % 8 11,0 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 2 14,3 % 0 0,0 % 3 4,1 %

Totalt 183 100,0 % 14 100,0 % 6 100,0 % 73 100,0 %

χ2=155,031, df=6, p<.001

Tabell 62. Fördelning av konstruktionstyper för giva vid variabeln pronominalitet (variabelvärdet pro-
nominell likvärdighet uppdelat i båda objektargumentet pronominella och inget av objektargumenten
pronominellt), äldre nysvenska 

m/m pron. p/t pron. Båda pron. Inget pron.

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

DAT-ACK 178 100,0 % 0 0,0 % 1 100,0 % 85 71,4 %

ACK-DAT 0 0,0 % 1 25,0 % 0 0,0 % 4 3,4 %

PP-ACK 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 5,0 %

ACK-PP 0 0,0 % 3 75,0 % 0 0,0 % 24 20,2 %

Totalt 0 100,0 % 4 100,0 % 1 100,0 % 119 100,0 %

χ2=89,973, df=9, p<.001
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