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Förord 
 

 

Förra året skrev jag en bacheloruppsats Dubbelt objekt eller objekt plus adverbial? En 

undersökning av verbet skänka. I denna bacheloruppsats studerade jag konstruktionsvalet hos 

verbet skänka mellan dubbelt objekt (skänka ngn ngt) och objekt plus bundet adverbial 

(skänka ngt till/åt ngn) med utgångspunkt i en korpus. 

 

Under detta arbete upptäckte jag att mycket mer kan sägas och undersökas om 

konstruktionsvalet hos bitransitiva verb. Detta utgjorde en viktig motivation för att också 

skriva en masteruppsats om detta ämne. Jag lade också märke till att mycket engelsk 

forskningslitteratur finns att tillgå om ämnet, men att förhållandevis lite uppmärksamhet har 

ägnats åt konstruktionsvalet i svensk språkvetenskap. En motivation var därför också att bidra 

till att fylla denna lucka i kunskaper om konstruktionsvalet hos bitransitiva verb i svenskan. 

 

Masteruppsatsen har utvidgats i två avseenden jämfört med bacheloruppsatsen. För det första 

presenteras en mer utförlig genomgång av forskningslitteraturen om ämnet. För det andra ville 

jag fokusera på inte bara ett utan på ett antal olika bitransitiva verb. Uppläggningen av båda 

uppsatserna är emellertid jämförbar, men nu betraktas elva frekventa bitransitiva verb (bl.a. 

ge, räcka, och visa). 

 

Jag vill först och främst tacka min handledare Gudrun Rawoens, som verkligen har ansträngt 

sig för att ge tips om hur denna uppsats kunde göras tydligare och mer sammanhängande, och 

för att rensa den från krångliga vändningar. Jag vill också tacka Martin Hellberg Olsson som 

har fungerat som min språkkonsulent för att bedöma ett antal satser efter deras 

grammatikalitet. Alla konstruktioner som föregås av * eller 
?
, plus en del grammatiska 

konstruktioner, har granskats av honom. 

 

 

Gent i maj 2010 

Mathieu Berteloot 
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1. Inledning 
 

 

1.1. Introduktion till undersökningsämnet 
 

I svenskan kan ett verb ta två objekt. Sådana verb kallas för bitransitiva (SAG 3:258). Ett 

exempel på ett bitransitivt verb är ge som i (1):
1
 

 

(1) Pappa ger henne kuvertet med växelblanketterna. (Parole)
2
 

 

Subjektet i denna sats är pappa. Det första objektet henne är indirekt objekt, kuvertet med 

växelblanketterna är direkt objekt. På en semantisk nivå kan denna sats analyseras som följer. 

Verbet ge uttrycker ett ägobyte där pappa uppbär rollen agens (den som ger något i detta 

ägobyte), kuvertet med växelblanketterna är föremål (det som ges), och henne är mottagare 

(den som får något).
3
 Denna struktur kännetecknas alltså av att tre deltagarroller är inblandade 

i aktionen. Precis som många andra bitransitiva verb kan verbet ge alternativt konstrueras med 

direkt objekt och bundet adverbial (SAG 3:299), som illustrerat i (2): 

 

(2) Pappa ger kuvertet med växelblanketterna till henne. 

 

Denna mening betecknar samma ägobyte som i (1). Mottagaren henne förmedlas här av ett 

bundet adverbial som motsvarar funktionen av det indirekta objektet i (1), men som kommer 

efter det direkta objektet i ledföljden. Semantiskt sett förmedlar en konstruktion som i (1) med 

dubbelt objekt samma innehåll som en konstruktion med objekt plus bundet adverbial som i 

(2): en agens överräcker ett föremål till en mottagare. 

 

Hos sådana bitransitiva verb som ge finns alltså två konstruktionsalternativ för att förmedla ett 

till synes identiskt innehåll. Detta konstruktionsval i svenskan mellan en ”rent” bitransitiv 

konstruktion med dubbelt objekt (t.ex. ge ngn ngt, i det följande DOK) och en konstruktion 

med objekt plus bundet adverbial (t.ex. ge ngt till ngn, i det följande OAK) är ämnet för denna 

undersökning. Exempel på några fler bitransitiva verb som ger upphov till denna 

konstruktionsvariation är skänka, lämna, bygga, säga, visa m.fl. (SAG 3:299). I svenskan kan 

det förekomma tre olika prepositioner i ett bundet adverbial till ett bitransitivt verb: inte bara 

till som efter verbet ge, utan även åt och för (SAG 3:299).  

 

Samma konstruktionsvariation hos bitransitiva verb finns också i engelskan och kallas i 

engelskspråkig forskningslitteratur för ”Dative alternation” eller ”Dative shift” (Davidse 

1996a:290). Benämningen är i analogi med den engelska termen ”dative” (mottagare), som 

används för att beteckna en mänsklig deltagarroll som varken kan uppfattas som ”agent” 

                                                
1 Verbet ge (som den engelska motsvarigheten give) är en prototypisk representant för bitransitiva verb på grund 

av att ge anses som det semantiskt mest centrala, neutrala och väsentliga elementet i denna verbklass (Goldberg 
1992:54, Goldberg 1995:35, Silén 2008a:117), som är förankrat i en individs språkbruk redan i ett tidigt stadium 

under modersmålsinlärningen (Newman 1996:4f). Dessutom ger detta verb flest belägg på bitransitiva satser, i 

alla fall i Siléns undersökning (Silén 2005:330, 2008a:117). 
2 Parole är korpusen som detta exempel är hämtat från. För mer detaljerad information om Parole hänvisar jag 

till 3. Material och metod. 
3 Benämningarna på de semantiska rollerna agens, mottagare, och föremål används i enlighet med SAG (3:283). 

Också andra termer förekommer: aktör (Holmberg & Karlsson 2006:80) i stället för agens, patient (Jörgensen & 

Svensson 1986:88) eller beneficient (Josefsson 2001:181) i stället för mottagare, samt mål (Holmberg & 

Karlsson 2006:80) eller tema (Josefsson 2001:181) i stället för föremål. 
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(agens) eller ”patient” (föremål) (Givón 2001:107).
4
 Denna konstruktionsvariation finns även 

i de andra germanska språken nederländska och afrikaans (Van Belle & Van Langendonck 

1996:xiii), samt danska (Herslund 1986:125). I tyskan och i isländskan har det urgermanska 

kasussystemet till stor del bevarats och ett indirekt objekt står då främst i dativ (Ten Cate m.fl. 

(1998:137) för tyskan/Bardðal (2007:11) för isländskan).
5
 I båda dessa språk förekommer 

OAK inte hos en del verb där konstruktionen hos motsvarande verb i engelskan eller i 

svenskan väl är möjlig (Rappaport Hovav & Levin (2008:162) för tyskan/Holmberg 

(1991:146) för isländskan). 

 

 

 

1.2. Syfte och disposition 
 

Den grundläggande frågan i denna undersökning är vad som styr konstruktionsvalet hos 

bitransitiva verb mellan DOK och OAK. Varför tar ett bitransitivt verb DOK i det ena fallet 

och OAK i det andra fallet? Syftet med undersökningen är att utveckla en hypotes på grund av 

tidigare forskning som förklarar detta konstruktionsval, för att sedan granska denna hypotes 

med hjälp av en korpusundersökning. I detta avseende utgår jag alltså ifrån att det alltid finns 

ett skäl till varför ett av båda konstruktionsalternativen väljs och inte det andra. Jämför med 

”The Principle of No Synonymy” (Goldberg 1995:67), som innebär att när två uttryck skiljer 

sig i syntax, så ska de också skilja sig semantiskt eller pragmatiskt.
6
 Det betyder att två 

konstruktionsalternativ alltid medför en annan semantisk/pragmatisk innebörd. Jag har 

förutsatt i 1.1. att både DOK och OAK förmedlar samma semantiska innehåll. Av denna 

princip följer då att båda konstruktionsalternativen skiljer sig genom en olik pragmatisk 

funktion. Men är det verkligen så att båda konstruktionerna är semantiskt identiska? Till 

exempel skulle kunna framkastas att en annan betydelsenyans av ägobytet lyfts fram genom 

användningen av OAK gentemot användningen av DOK. I forskningsöversikten (kapitel 2) 

om denna konstruktionsvariation kommer både pragmatiska och semantiska 

förklaringsmodeller för konstruktionsvalet att diskuteras. 

 

Uppsatsen är disponerad som följer. I avsnitt 1.3. diskuteras framlagda definitioner och 

klassificeringar av bitransitiva verb. Utgående från detta arbete ska jag begränsa mitt 

undersökningsarbete till en uppsättning bitransitiva verb. I det första avsnittet av kapitel 2 

redogörs för tidigare forskning om konstruktionsvalet. I det andra avsnittet utvecklas på 

grundval av denna forskning en hypotes om konstruktionsvalet i svenskan och i enlighet 

härmed preciseras min frågeställning. I kapitel 3 presenteras korpusmaterialet och klarläggs 

metoden för undersökningen. I kapitel 4 presenteras och diskuteras resultaten av 

korpusundersökningen som genomförs med utgångspunkt i den antagna hypotesen och 

frågeställningen. I kapitel 5 sammanfattas uppsatsen och besvaras undersökningsfrågorna. 

                                                
4 Termen ”dative”, som betecknar en typ av semantisk roll, ska inte förvirras med benämningen på en typ av 

kasus. Den semantiska rollen ”dative” står emellertid mest typiskt i kasusen dativ i språk som har denna typ av 

kasus (t.ex. tyskan och isländskan, se vidare). 
5 I isländskan kan ett indirekt objekt också stå i ackusativ (Barðdal 2007:10). Detsamma gäller för tyskan (Ten 

Cate m.fl. 1998:149). 
6 Goldberg (1995) är inte den första som har ponerat en sådan princip. Hon hänvisar bland annat till Bolinger 

(1968:127): ”a difference in syntactic form always spells a difference in meaning”. 
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1.3. Definition och klassificering av bitransitiva verb 
 

I SAG (3:298) definieras ett bitransitivt verb som ett verb som tar två objekt. Denna definition 

är alltså baserad på verbets syntaktiska valens. I analogi därmed definieras strukturen ”verb + 

indirekt objekt + direkt objekt” som den bitransitiva konstruktionen (t.ex. i Goldberg 

(1995:42)). Samtidigt kan bitransitiva strukturer betraktas och definieras utifrån sin 

semantiska valens. Ett bitransitivt verb definieras i så fall som ett verb vars semantiska valens 

förutsätter tre deltagare: en agens, en mottagare och ett föremål (Song 2007:130, Haspelmath 

2008). De flesta bitransitiva verb kan då alternativt konstrueras med dubbelt objekt eller med 

objekt plus bundet adverbial, men inte alla. Betrakta följande exempel: 

 

(3) "Kaka" är VSK-försvararen som lade av 1992 sedan han donerat sin ena 

njure till sonen Sebastian. (Parole) 

 

(4) Den eftertraktade belöningen blev att få överräcka en färgglad bukett till 

drottning Silvia (Parole) 

 

Verben donera och överräcka kan inte ta en konstruktion med dubbelt objekt i svenskan 

(Silén 2009:83 respektive Falk 1990:72). Sonen Sebastian i (3) och drottning Silvia i (4) 

fungerar emellertid båda som mottagare av ett föremål (sin ena njure respektive en färgglad 

bukett). Dessa meningar kan ju skrivas om med verbet ge och dubbelt objekt: ”ge sonen 

Sebastian en njure” respektive ”ge drottning Silvia en färgglad bukett”. I enlighet med en 

semantisk definition av bitransitiva verb kan dessa verb alltså betraktas som bitransitiva. I det 

följande ska jag använda begreppet ”bitransitiv” i vidaste bemärkelse, som även åsyftar 

sådana ”semantiskt” bitransitiva verb. Med ”bitransitiv konstruktion/struktur” avses 

följaktligen alla sådana konstruktioner där en agens, ett föremål, och en mottagare ingår i. 

 

I SAG (3:315f) indelas bitransitiva verb ytterligare efter sin betydelse i fem grupper. SAG 

urskiljer bitransitiva verb som betecknar ägobyte (ge, skänka, sälja, låna, ...) eller tänkt 

ägobyte (lova, erbjuda, önska, ...)
7
, transport (hämta, skicka, sända, ...), påverkan (bereda, 

förorsaka, åsamka, ...), produktion (bygga, föda, sy, ...), och kommunikation (lära, säga, visa, 

...). I engelskspråkig litteratur finns liknande indelningar av bitransitiva verb. En inflytelserik 

indelning är den av Green 1974 (Davidse 1998:305), som baserar sig på vad som betecknas 

som ”informal semantic characterization” (Green 1974:80). En skillnad mellan denna 

indelning och SAG:s är dock att verben i första hand grupperas efter prepositionsvalet när de 

konstrueras med bundet adverbial (”To-class” gentemot ”For-class” (Davidse 1998:305)).
8
 

Som sagt kan bitransitiva verb uppträda i svenskan tillsammans med prepositionerna till, åt, 

och för. Med avseende på svenskan är en indelning som skulle ta hänsyn till prepositionsvalet 

problematisk. Prepositionen för används nämligen bara ”i enstaka fall” (SAG 3:299), och hos 

ett antal verb, som exempelvis ge och överlåta, konstrueras det bundna adverbialet med både 

till och åt (SAG 3:464). 

 

Även syntaktiska kriterier kan ligga till grund för en indelning av bitransitiva verb. I 

engelskspråkig litteratur framläggs klassificeringar av bitransitiva verb efter möjligheten att ta 

dubbelt objekt och/eller objekt plus bundet adverbial (se t.ex. Levin (1993:45f) eller Davidse 

                                                
7 Till denna grupp hör också de verb som betecknar den motsatta riktningen av ett ägobyte, nämligen när en 

agens gör att den andra deltagaren inte kan få eller behålla föremålet, t.ex. beröva och neka (SAG 3:316). 
8 En sådan indelning kan följaktligen endast innefatta bitransitiva verb som kan konstrueras med bundet 

adverbial. 
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(1998:307)). Detta indelningssätt ger tre klasser av bitransitiva verb för engelskan som också 

kan tillämpas på svenskan: 

 

(i) Bitransitiva verb som endast konstrueras med dubbelt objekt: tilldela, 

 frånhända, åsamka, beröva, kosta, missunna, inge, inbilla, delge, 

 förorsaka, anvisa, förespegla, ... 

 

(ii) Bitransitiva verb som alternativt kan konstrueras med mottagaren som 

 bundet adverbial: ge, skänka, lämna, säga, sälja, betala, låna, köpa, 

 erbjuda, sända, skicka, räcka, bygga, visa, meddela, ... 

 

(iii) Bitransitiva verb som endast konstrueras med mottagaren som bundet 

adverbial: distribuera, donera, langa, leverera, överlämna,  överräcka, 

slänga, testamentera, ...
9
 

 

Endast verb som tillåter båda konstruktionsmöjligheterna (typ (ii)) är alltså föremål för denna 

undersökning. Hos denna grupp av bitransitiva verb är det verkligen fråga om ett 

konstruktionsval. Lägg märke till att verben i grupp (ii) fördelar sig på fyra av de fem 

semantiska kategorierna av bitransitiva verb framlagda av SAG: exempelvis verben ge, 

skicka, bygga, och visa betecknar ägobyte, transport, produktion, respektive kommunikation 

(SAG 3:315f). Bitransitiva verb som uttrycker påverkan (t.ex. förorsaka ngn ngt) tycks 

däremot inte förekomma med mottagare realiserad som bundet adverbial (SAG 3:299). 

 

Vad gäller begränsningen av min undersökning till ett urval verb bestäms följande. Den första 

förutsättningen för urvalet är att frekventa bitransitiva verb väljs. En systematisk 

korpusundersökning leder bara till representativa resultat när ett stort antal belägg kan iakttas. 

I andra hand väljs verb tillhörande olika semantiska kategorier, så att undersökningen inte 

fokuserar på en semantiskt sett alltför ensidig uppsättning bitransitiva verb. I undersökningen 

ska jag dock inte ta hänsyn till bitransitiva verb som betecknar produktion, därför att dessa 

verb ger ytterst få belägg med en uttryckt mottagare. Ett stickprov på 100 meningar med till 

exempel verbet bygga i korpusen Parole ger bara ett belägg med en uttryckt mottagare. Elva 

verb fördelade över de tre övriga semantiska klasserna selekteras för korpusundersökningen: 

se Tabell 1.
10

 

 

Semantisk klass (SAG 3:315f) Verb 

Ägobyte/Tänkt ägobyte ge, skänka, sälja, erbjuda 

Transport räcka, lämna, sända, skicka 

Kommunikation säga, visa, meddela  

Tabell 1. De selekterade verben för korpusundersökningen. 

                                                
9 Alla verb i de första två kategorierna är med sina specifika konstruktionsmöjligheter belagda i SAG (3:299 & 

3:315f). Exemplen på den tredje kategorin har också hämtats från SAG (3:464), men där bekräftas det emellertid 

inte explicit att dessa verb inte realiseras med dubbelt objekt. Slänga och överräcka är dock hämtade från Falk 

(1990:72). Båda verben beskrivs i denna artikel explicit som verb som inte verkar uppträda med två objekt. 

Testamentera och donera beskrivs i detta hänseende av Silén (2009:89). Hon påpekar dock att verbet donera 

marginellt realiseras med mottagaren som indirekt objekt (2009:94). Jag har kontrollerat de övriga grupp (iii)-

verbens konstruktionsmöjligheter i korpusen Parole. 
10 Vart och ett av de utvalda verben nämns som exempel vid SAG:s framlagda semantiska klassindelning och 

uppges där ta båda konstruktionsalternativen (3:315f). 
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2. Bakgrund 
 

 

I detta kapitel ges en översikt över tidigare forskning om konstruktionsvalet mellan dubbelt 

objekt (DOK) och objekt plus bundet adverbial (OAK) hos bitransitiva verb (avsnitt 2.1.). 

Därefter sammanfattas denna forskning och på grundval härav framläggs en hypotes om 

konstruktionsvalet i svenskan (avsnitt 2.2.). I enlighet med hypotesen formuleras en utförlig 

frågeställning, som utgör en arbetsstruktur för undersökningen. 

 

 

 

2.1. Forskningsöversikt 
 

Som påpekats i inledningen förekommer konstruktionsvariationen mellan DOK och OAK hos 

bitransitiva verb också i engelskan, och den är jämförbar med den i svenskan. De engelska 

bitransitiva verben kan som sagt också indelas i tre kategorier efter möjligheten att 

konstrueras med dubbelt objekt/objekt plus adverbial (se 1.3.). Många motsvarande verb 

tillhör samma grupp i båda språken. Här följer några exempel på verbpar som tillhör grupp 

(ii) av verb som kan ta både DOK och OAK: ge – give, lämna – leave, säga – tell, visa – 

show, sälja – sell, betala – pay, låna – loan, erbjuda – offer, sända – send, osv.
11

 Det kan 

sålunda vara givande att använda engelskspråkig forskning om konstruktionsvalet i engelskan 

för att utveckla hypoteser om konstruktionsvalet i svenskan, inte minst eftersom mycket 

engelskspråkig forskningslitteratur finns om detta ämne jämfört med litteraturen som finns att 

tillgå inom svensk språkvetenskap. Jag hänvisar härvidlag till Levin (1993:45) för en 

forskningsöversikt över konstruktionsvariationen i engelskan och till Siewierska & Hollman 

(2007:1) för en mindre men nyare översikt. Vad gäller svensk forskning om ämnet har jag 

endast fått tag i ett antal uppsatser av Silén (2005, 2008a, 2008b, 2009), som i själva verket 

handlar om skillnader i konstruktionsvalet mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt 

talspråk. Jag vill också nämna Falk (1990) och Holmberg (1991) som studerar den bitransitiva 

konstruktionen i de nordiska språken inom generativ grammatik, vilket inte gör dem särskilt 

lämpliga till min undersökning. Till sist vill jag framhålla en dansk uppsats av Herslund 

(1986), som också kommer att användas i denna undersökning. Konstruktionsvariationen i 

danskan hos bitransitiva verb uppges vara helt jämförbar med svenskan och engelskan 

(Herslund 1986:125). 

 

För att ta reda på uppsatsens centrala fråga (vad avgör konstruktionsvalet hos bitransitiva 

verb?) kan både pragmatiska och semantiska förklaringar betraktas. Pragmatiska 

förklaringsmodeller för konstruktionsvalet är mer traditionella, och därför behandlar jag dessa 

först (avsnitt 2.1.1.) och sedan semantiska förklaringsmodeller (avsnitt 2.1.2.). Först vill jag 

introducera kortfattat dessa två olika typer av förklaringar. 

 

Pragmatik kan definieras som den disciplin inom lingvistiken som undersöker de aspekter av 

språklig betydelse som ska kopplas till kontexten (Horn & Ward 2004:xi). Pragmatik riktar 

sig mot språket i bruk, i motsats till de mer traditionella språkvetenskapliga disciplinerna som 

främst är inriktade på språkets strukturella och formella egenskaper (Mey 2001:4-5). I detta 

sammanhang vill jag även hänvisa till språkbeskrivningsmodellen som har utvecklats inom 

                                                
11 Dessa svenska verb har nämnts som verb tillhörande grupp (ii) i avsnitt 1.3. Att de motsvarande engelska 

verben tillhör grupp (ii) anges i Levin (1993:45f). 
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Hallidays systemisk-funktionella grammatik (1985).
12

 Denna grammatik tar som 

utgångspunkt att språket är funktionellt (Andersen & Smedegaard 2005:14). Tre övergripande 

metafunktioner urskiljs i språket: den ideationella, den interpersonella, och den textuella 

metafunktionen (Holmberg & Karlsson 2006:18). Ett yttrande konstruerar utomspråkliga 

erfarenheter (= den ideationella metafunktionen), och det finns alltid flera möjligheter att 

återge en viss utomspråklig erfarenhet. Olika formuleringar av ett och samma utomspråkliga 

skeende framhäver då olika aspekter av detta skeende. Semantiska förklaringar till 

konstruktionsvalet rör sig då inom denna ideationella metafunktion av språket. Dessutom 

förhåller ett språkligt yttrande sig till sina användare i den sociala kontexten (= den 

interpersonella metafunktionen), och till texten som yttrandet är del av (= den textuella 

metafunktionen). Dessa funktioner avser de pragmatiska aspekterna av språkliga yttranden: 

pragmatik åsyftar nämligen yttrandets samspel med dess både interpersonellt och textuellt 

betingade kontext. Pragmatiska förklaringar till konstruktionsvalet som tas upp i min 

forskningsöversikt har att göra med språkets textuella metafunktion. De faktorer som jag ska 

behandla är informationsstruktur (2.1.1.1.), tyngd (2.1.1.2.), och stil (2.1.1.3.). 

 

Medan pragmatiska förklaringar till konstruktionsvalet främst poängteras inom systemisk-

funktionell grammatik, anknyter semantiska förklaringar i synnerhet till kognitiv grammatik. 

På vilket sätt förklaras då genomgående denna konstruktionsvariation semantiskt inom 

kognitiv grammatik? I detta sammanhang är det viktigt att veta att man inom kognitiv 

grammatik inte gör någon distinktion mellan syntax och ordförråd: båda anses som medel för 

att skapa betydelse (Langacker 1987:35). I överensstämmelse härmed hävdas att två olika 

syntaktiska strukturer, även om de till synes förmedlar exakt samma innehåll, alltid skiljer sig 

semantiskt också (Langacker 1987:38f). I fråga om konstruktionsvariationen hos bitransitiva 

verb påstår forskare som Langacker (1987:39) att följande semantiska skillnad gäller: 

prepositionen till i ”ge ngt till ngn” (OAK) framhäver själva transfern av ett föremål till en 

mottagare, medan mottagaren och föremålet som placeras direkt intill varandra i ”ge ngn ngt” 

(DOK) framhäver det possessiva förhållandet dem emellan.
13

 Denna förklaring till 

konstruktionsvalet är ikonisk: man utgår ifrån att båda konstruktionernas betydelse motiveras 

av sin form. I forskningsöversikten tar jag bland annat upp sådana ikoniska förklaringar som 

anknyter till en kognitiv språkvetenskaplig tradition (2.1.2.1), men också andra typer av 

förklaringar, nämligen Davidses förklaringsmodell (1996a/b) som faktiskt har utvecklats inom 

SFG (2.1.2.2. Den identifierande relationen mellan mottagare och föremål/2.1.2.3. 

Konstruktionsparadigm hos bitransitiva verb). Till sist uppehåller jag mig vid förhållandet 

mellan konstruktionsvalet och bildliga ägobyten (2.1.2.4.). 

 

 

2.1.1. Pragmatiska förklaringar till konstruktionsvalet 

 

2.1.1.1. Informationsstruktur 

 

En första textuell förklaring till konstruktionsvalet gäller satsens informationsstruktur. I de 

olika introduktionerna till systemisk-funktionell grammatik som jag har hänvisat till framförs 

oftast en annan bestämd textuell struktur, nämligen tema/rema. Temat är helt enkelt ”det som 

                                                
12 För introduktioner till systemisk-funktionell grammatik inom nordisk språkvetenskap hänvisar jag till 

Andersen m.fl. 2001, Andersen & Smedegaard 2005 (båda danska), och Holmberg & Karlsson 2006 (svenska). 

Systemisk-funktionell grammatik förkortas SFL eller SFG i internationella sammanhang (Holmberg & Karlsson 

2006:11). 
13 Sådana förhållanden antyds också av Silén (2008a:135-136, 2008b:94). Herslund, som för övrigt inte arbetar 

inom kognitiv grammatik, kommer också fram till liknande konklusioner för danskan (1986:134). 
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står först i satsen” och remat utgörs av ”det övriga” (Holmberg & Karlsson 2006:143). Det är 

emellertid inte dessa textuella kategorier som är viktiga med avseende på konstruktionsvalet. 

De kategorier som däremot är relevanta här är ”Given” och ”New” (Halliday 1970:162, 

1985:275). En mening består å ena sidan av information som redan har nämnts eller som är 

underförstådd i kontexten (”Given” information). Å andra sidan finns ny oförutsägbar 

information, som gör att meningen är eller kan vara av intresse för deltagarna i samtalet 

(”New” information).
14

 Begreppsparet kan översättas till svenska som Given respektive Ny.
15

 

Textens organisation i termer av Given och Ny kallas av Halliday för meningens 

informationsstruktur (1970:162). Begreppsparet Given/Ny sammanhänger visserligen med 

tema/rema, men är inte identiskt med detta par (Halliday 1970:163, 1985:278, Andersen m.fl. 

2001:173). Sambandet mellan tema/rema å ena sidan och Given/Ny å andra sidan är att Ny 

information typiskt ingår i meningens rema (Halliday 1985:278). Jag framhåller denna 

skillnad eftersom tema/rema ibland beskrivs på ett suddigt sätt i litteraturen. Tema förknippas 

då med Given information samtidigt som rema förknippas med Ny information (som t.ex. i 

Nyström 2001:85). I en mening kommer Given helst före Ny, annars är meningens 

informationsstruktur markerad (Halliday 1970:163, 1985:275). Denna princip heter på 

engelska ”The Given Before New principle” (Wasow 2002:63), och på svenska 

temaprincipen (SAG 4:24) eller tema-rema-principen (Hellsprong & Ledin 1997:85, 

Nyström 2001:87). 

 

Halliday är en av de första forskare som har kopplat denna temaprincip till 

konstruktionsvariationen hos bitransitiva verb (1970:163-164). Jag illustrerar detta ponerade 

samband med hjälp av svenska exempel. Mening (5) gäller DOK och mening (6) OAK: 

 

(5) 1512 finns det noterat i Stockholms tänkeböcker att ett följe av pilgrimer 

från ”Lilla Egypten” anlänt. Deras hövding hette Antonius, en greve med 

sin grevinna. Staden skänkte dem tjugo mark. (Parole) 

 

(6) När huset var färdigt sålde han det emellertid till drottning Kristina som i 

sin tur skänkte det till sin kusin Adolf Johan af Pfalz, bror till Karl X 

Gustaf. (Parole) 

 

I (5) är indirekt objekt dem Given (pronomenet syftar på ett följe av pilgrimer), och direkt 

objekt 20 mark Ny: det har inte nämnts i sammanhanget än och är för övrigt oförutsägbart. Av 

samma skäl är direkt objekt det (huset) i (6) Given och bundet adverbial till sin kusin Adolf 

Johan af Pfalz Ny. I båda satserna gör det valda konstruktionssättet att principen Given före 

Ny tillfredsställs. Flera forskare inom engelskspråkig litteratur har lyft fram denna faktor som 

förklaring till konstruktionsvalet, som till exempel Creider (1979:6-7) eller Goldberg 

(1995:92f).
16

 

                                                
14 Med ”Given” information avses alltså den information som redan är förutsatt i sammanhanget, som med andra 

ord ingår i meningens presupposition.  Med ”New” information avses då den information som skiljer påståendet 
från presuppositionen (Lambrecht 1994:217). 
15 Detta är i enlighet med SFL-kretsens (hos Institut for Sprog og Kommunikation, Syddanks Universitet) lista 

över nordisk SFL-terminologi. Källa: http://cvustork.dk/filer/nordisksflterminologi.pdf. Hämtad 2009-10-2. 

Övriga svenska termer i föreliggande uppsats har hämtats ur Holmberg & Karlsson (2006). 
16 Lägg märke till att man i dessa uppsatser inte arbetar med en indelning av information i termer av Given och 

Ny, utan med besläktade begrepp som ”topic” (Creider 1979:6-7) och ”nondominant” (Goldberg 1995:92). 

Begreppet “topic” är enligt Hallidays definition en kombination av begreppen Given och tema. Informationens 

”Dominance” går tillbaka på Erteschik-Shir (1979:443). Med nondominant information avses den information 

som talaren inte riktar uppmärksamheten mot. Därtill används ännu fler likartade informationsstrukturella 
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Frågan i vilken mån denna faktor styr konstruktionsvalet har rönt mycket uppmärksamhet 

inom engelskspråkig språkvetenskap. I detta avseende hänvisar jag till undersökningar av 

bland andra Erteschik-Shir (1979), Thompson (1990, 1995), Collins (1995), Davidse (1996a), 

Arnold m.fl. (2000), Wasow (2002), och Ozón (2006). Som nämnts i fotnot 16 utnyttjas i 

litteraturen förutom Hallidays begreppspar Given/Ny även andra fast motsvarande indelningar 

av ett språkligt elements informationsstrukturella status. Dessa ovan nämnda undersökningar 

baserar sig på olika av sådana modeller.
17

 Endast Davidse baserar sig på Hallidays Given/Ny 

(1996a:293f).
18

 De respektive slutsatserna som dras är jämförbara: hypotesen att 

temaprincipen hänger ihop med konstruktionsvalet hos bitransitiva verb bekräftas i alla dessa 

undersökningar (Erteschik-Shir 1979:452, Thompson 1995:165, Collins 1995:47, Davidse 

1996a:302, Arnold m.fl. 2000:51, Wasow 2002:81, Ozón 2006:260). Samtidigt har dessa 

resultat om att konstruktionsvalet styrs av informationsstrukturen i engelskan nyanserats av 

några av dessa forskare (Davidse 1996a:302, Ozón 2006:260). Temaprincipen ger nämligen 

upphov till skillnader mellan DOK och OAK. Medan temaprincipen förhåller sig stark hos 

DOK, är den betydligt mindre stark hos OAK. Jag belyser detta konstaterande med resultatet 

av Davidses korpusundersökning (1996a:298). Resultatet visas i Tabell 2. 

 

indirekt objekt 

antal 

direkt objekt 

(rel. frekvens) 

direkt objekt 

antal 

bundet adverbial 

(rel. frekvens) 

Given 

245 

Ny 

(93,51 %) 

Given 

40 

Ny 

(45,98 %) 

Ny 

14 

Ny 

(5,34 %) 

Ny 

20 

Ny 

(22,99 %) 

Given 

3 

Given 

(1,15 %) 

Given 

18 

Given 

(20,69 %) 

Ny 

0 

Given 

(0 %) 

Ny 

9 

Given 

(10,34 %) 

262 (100 %) 87 (100 %) 

Tabell 2. Fördelningen av Given/Ny hos de engelska bitranstiva verben ”buy, offer, owe, pay, 

show” hos DOK (vänstra spalten) respektive OAK (högra spalten) (Davidse 1996a:298). 

 

Av Tabell 2 framgår principens styrka hos DOK: Given föregår Ny i 93,51 % av fallen, 

medan Ny inte föregår Given i något av fallen. Resultaten hos OAK bryter däremot mot 

principen i 10,34 % av fallen. När man granskar temaprincipen med andra begreppspar i 

stället för Given/Ny som utgångspunkt, förhåller den sig hos OAK ännu mindre stark (se 

Collins 1995:43, Davidse 1996a:301-302 och Ozón 2006:258). En annan invändning mot 

temaprincipens styrande av konstruktionsvalet är att den inte kan förutsäga valet när båda 

konstituenterna i fråga har samma informationsstrukturella status. I Tabell 2 visas att sådana 

fall är betydligt mer frekventa med OAK än med DOK (43,68 % gentemot 6,49 %) hos dessa 

engelska bitransitiva verb. 

                                                                                                                                                   
begrepp inom den engelskspråkiga forskningslitteraturen: för översikter se Erteschik-Shir (1979:445), Arnold 

m.fl. (2000:29-30), och Wasow (2002:62f). 
17 Förutom Erteschik-Shir (1979) är alla dessa citerade undersökningar baserade på en korpus. Några baserar sig 

faktiskt på formella kategorier som t.ex. om konstituenterna i fråga är pronominella, bestämda nominalfraser, 

osv. Dessa kategorier samspelar ju med informationsstrukturen: ett pronomen/en bestämd nominalfras betecknar 

typiskt något som är Given. 
18 Hon genomför faktiskt två undersökningar på grund av två olika definitioner inom uppsatsen 1996a. Också 

Thompson (1995) och Collins (1995) granskar hypotesen med utgångspunkt i olika informationsstrukturella 

beskrivningsmodeller. 
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Forskning om temaprincipens påverkan på konstruktionsvalet i svenskan visar att situationen 

är jämförbar med situationen i engelskan. I en tidigare undersökning har jag granskat 

sambandet mellan informationsstrukturen och konstruktionsvalet hos verbet skänka med 

Hallidays Given/Ny som utgångspunkt (Berteloot 2009:22). Jag har analyserat 

informationsstrukturen hos sammanlagt 215 belägg ur korpusen Parole. Resultatet av denna 

studie redovisas i Tabell 3. 

 

indirekt objekt 

antal 

direkt objekt 

(rel. frekvens) 

direkt objekt 

antal 

bundet adverbial 

(rel. frekvens) 

Given 

78 

Ny 

(76 %) 

Given 

32 

Ny 

(28 %) 

Ny 

11 

Ny 

(11 %) 

Ny 

56 

Ny 

(50 %) 

Given 

13 

Given 

(13 %) 

Given 

8 

Given 

(7 %) 

Ny 

0 

Given 

(0 %) 

Ny 

17 

Given 

(15 %) 

102 (100 %) 113 (100 %) 

Tabell 3. Fördelningen av Given/Ny hos verbet skänka hos DOK (vänstra spalten) respektive 

OAK (högra spalten) (Berteloot 2009:22). 

 

Av Tabell 3 framgår två tendenser som är jämförbara med situationen i engelskan. För det 

första finns det en stark korrelation mellan temaprincipen och konstruktionsvalet endast hos 

DOK. För det andra visar det sig att ett betydligt högre antal fall med mottagare och föremål 

som har samma informationsstrukturella status konstrueras med bundet adverbial (57 % 

gentemot 24 %). Dessa konstateranden överensstämmer med det som SAG påstår om 

temaprincipen och konstruktionsvalet (SAG 3:299): 

 

I de fall då konstruktionen verb + indirekt objekt (A) + direkt objekt (B) kan 

parafraseras med verb + objekt (B) + till/åt/för A väljs ofta den senare 

konstruktionen, om A är mindre prominent än B: 

Arne gav boken till en granne. [Snarare än: Arne gav en granne boken.] 

 

Motsvarande tendens gäller inte när B är mindre prominent än A: 

Arne gav sin granne en bok. [Lika gärna: Arne gav en bok till sin granne.] 

 

I SAG används alltså benämningen ”prominent” för att beteckna Given. SAG:s förklaring 

svarar mot resultaten från min undersökning om skänka (Berteloot 2009:22): OAK verkar 

fungera såväl när B (föremål) är mer prominent än A (mottagare) (läs: B är Given och A är 

Ny) som när den motsatta situationen föreligger. DOK verkar däremot inte användas när A 

(mottagare) är Ny och B (föremål) är Given. SAG antyder med andra ord att temaprincipen 

gäller för DOK men inte för OAK. Silén kommer fram till liknande resultat om 

sverigesvenskt talspråk (2008a:137-138, 2008b:85, 2009:90). Hon påpekar att mottagaren hos 

till exempel verbet ge i DOK ”alltid” är ”tematisk” [läs: Given] (2008a:137-138). Dessutom 

bekräftar Silén att OAK väljs i högre utsträckning när båda leden har samma 

informationsstrukturella status: OAK ”är tematiskt neutral” (2008b:85). 

 

Vad gäller informationsstrukturens påverkan på konstruktionsvalet i svenskan kan 

sammanfattningsvis fastställas att temaprincipen uteslutande tillfredsställs hos DOK. 
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Dessutom kan principen inte förklara konstruktionsvalet när både mottagaren och föremålet 

samtidigt är Given respektive Ny. I detta hänseende kan endast fastställas att OAK i så fall 

verkar väljas i hög grad. Slutsatsen är att informationsstrukturen sammanhänger med 

konstruktionsvalet, men att enbart temaprincipen inte avgör konstruktionsvalet i svenskan. 

 

2.1.1.2. Tyngd 

 

En annan möjlig pragmatisk förklaring till konstruktionsvalet är tyngdprincipen: principen 

att ”långa och/eller komplexa uttryck (...) gärna placeras så sent i slutfältet som möjligt” 

(SAG 4:26). Betrakta följande exempel: 

 

(7) Karin har också skänkt eftervärlden en personlig redogörelse som heter 

Maggid Mescharim. (Parole) 

 

(8) Anita berättar under tiden att hon bor i Orminge och att hon själv ringde 

Folkets hus och frågade om inte hon likt Lundell kunde få vara med och 

skänka sina intäkter till Bosnien och ungdomarna i Saltsjö Boo. (Parole) 

 

I båda dessa meningar gäller att det andra postverbala ledet, en personlig redogörelse som 

heter Maggid Mescharim (direkt objekt i (7)) respektive Bosnien och ungdomarna i Saltsjö 

Boo (bundet adverbial i (8)), är tyngre än det första postverbala ledet, eftervärlden (indirekt 

objekt i (7)) respektive sina intäkter (direkt objekt i (8)). Frågan är om tyngden verkligen styr 

konstruktionsvalet eller om detta bara är en följd av temaprincipen, på grund av att Ny 

information genomgående är tyngre än Given information (se vidare).  

 

Påverkan av denna faktor på konstruktionsvalet har studerats i engelskspråkigt sammanhang 

(Collins 1995, Wasow 1997, 2002, Arnold m.fl. 2000).
19

 En fråga som ska uppmärksammas 

hos dessa undersökningar är hur tyngden på ett led definieras. Ska man exempelvis räkna 

antalet fonem, morfem, eller ord som ett visst led består av? Något som också är 

problematiskt härvidlag är att två kategorier tycks relevanta för tyngden på ett led, nämligen 

längden och komplexiteten. Själva definitionsproblematiken är föremål för undersökningen i 

båda Wasows uppsatser (1997, 2002). Han granskar med statistiska metoder korrelationen 

mellan olika framkastade definitioner av ett leds tyngd och effekten på ledföljden. Av hans 

forskning följer att ledföljden beror på den relativa skillnaden två led emellan, inte på den 

absoluta tyngden av endast ett led (2002:30). Dessutom ger olika definitioner av ett leds tyngd 

med utgångspunkt i antalet ord, ”nodes”, respektive ”phrasal nodes” samma resultat i en 

korpusundersökning (2002:31, för en definition av ”(phrasal) nodes” se s. 17). Beträffande 

skillnaden på effekten av ledens längd gentemot deras komplexitet antyds att ledföljden 

påverkas av både ledens tyngd och komplexitet (2002:41). Collins räknar ledens ord för att 

undersöka sambandet mellan tyngdprincipen och konstruktionsvalet mellan DOK och OAK, 

och kommer fram till att det andra ledet i genomsnitt är tyngre hos båda 

konstruktionsalternativen, men att skillnaden är större hos DOK än hos OAK (1995:44). 

Wasow (2002:31) betraktar antalet fall där tyngdprincipen tillfredställs, och av en 

korpusundersökning framgår att detta är fallet i 86,8% av fallen (definition av ett leds tyngd 

med utgångspunkt i antalet ord). Därför kan direkt fastställas att tyngdprincipen visserligen 

korrelerar med konstruktionsvalet i engelskan men att den inte gäller som fast regel. Det finns 

till exempel belägg där det första ledet uppenbarligen är tyngre än det andra. 

 

                                                
19 Wasow kallar tyngdprincipen på engelska för ”Principle of End-Weight” (2002:16). Principens funktion i 

språket diskuteras i Wasow (1997:94f, 2002:42f) och i Arnold m.fl. (2000:31f). 
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I svenskan verkar samma förhållanden gälla. Tyngdprincipen sammanhänger med 

konstruktionsvalet. Jag har nämligen själv utfört en sådan undersökning för verbet skänka 

(Berteloot 2009:25). Jag har inte räknat ord utan indelat leden i kategorier efter deras längd 

och komplexitet. I varje fall där det ena ledet har bedömts som tyngre än det andra var 

skillnaden påtaglig. De 215 analyserade beläggen är hämtade från Parole. Resultaten 

presenteras i Tabell 4. 

 

 Led 1 > Led 2 Led 1  Led 2 

DOK 0 102 

OAK 17 96 

Totalt 17 (8 %) 198 (92 %) 

Tabell 4. Tyngdförhållanden mellan mottagare och föremål hos verbet skänka (Berteloot 

2009:25). 

 

Tyngdprincipen tillfredsställs i 92 % av fallen, men det bryts mot tyngdprincipen i 8 % av 

fallen, som exempelvis i (9). 

 

(9) Vaclav Havel skänkte sitt danska Sonningpris på en halv miljon till Misa 

(Parole) 

 

Tyngdprincipen gäller alltså inte heller som fast regel i svenskan. Av Tabell 4 framgår att 

tyngdprincipen förhåller sig starkare hos DOK än hos OAK (det bryts faktiskt inte mot 

principen hos DOK), precis som temaprincipen. Bland annat av detta skäl kan frågan ställas 

om tyngdprincipen överhuvudtaget har påverkan på konstruktionsvalet, eller om principen 

egentligen bara är en följd av temaprincipen. Ett leds tyngd hänger nämligen ihop med sin 

informationsstrukturella status. Given information har redan nämnts i sammanhanget och 

ersätts därför för det mesta av pronomen eller enkla nominalfraser under samtalet. Uttryck för 

Ny information förväntas på det sättet vara tyngre än uttryck för Given information. Frågan 

har också behandlats i Arnold m.fl. (2000:34f) och Wasow (2002:67f) om både temaprincipen 

och tyngdprincipen påverkar konstruktionsvalet oberoende av varandra. I dessa 

undersökningar påvisas med hjälp av statistiska test att båda variablerna korrelerar med 

ledföljden helt oberoende av varandra hos konstruktionsvalet mellan DOK och OAK (Arnold 

m.fl. 2000:36, Wasow 2002:71). Jag antar att dessa resultat också gäller för svenskan.
20

  

 

Sammanfattningsvis tycks tyngdprincipen påverka konstruktionsvalet i svenskan, men 

principen kan emellertid överträdas. 

 

2.1.1.3. Stil 

 

En tredje pragmatisk förklaring som har framkastats som förklaring till konstruktionsvalet 

gäller stil. Silén rapporterar om stilistiska skillnader i användningen av båda 

konstruktionsalternativen i finlandssvenskan: DOK uppges vara knuten till en formell 

skriftspråklig och sverigesvensk stil (2005:331-332, 2008a:125f, 2009:90). Dessa rön är 

baserade på ett test där författaren lät ett antal finlandssvenska studenter i nordiska språk 

bedöma båda konstruktionsalternativen (se 2008a:125f). Det finns nog en viss risk med att dra 

slutsatser av sådana intuitiva enkäter. Man ska nämligen alltid skilja mellan faktiska språkliga 

                                                
20 Se Andréasson (2007:184) för ett belägg på svenska där tyngdprincipen påverkar ledföljden oberoende av 

temaprincipen. I detta belägg påverkas ledföljden av tyngdförhållandena leden emellan samtidigt som ledföljden 

bryter mot temaprincipen. Silén ger också sådana exempel (2005:333, 2009:93-94). 



 15 

förhållanden och hur dessa förhållanden uppfattas av talarna.
21

 De flesta informanter menar 

exempelvis ”att konstruktionsalternativen är synonyma”, och de ”ser snarast skillnaden som 

stilistisk” (2008a:125), en uppfattning som är mycket oprecis. Det framgår nämligen av Siléns 

undersökning att konstruktionsvalet även i finlandssvenskan korrelerar med 

informationsstrukturen (2008a:137). Tesen att konstruktionsvalet också påverkas av stilistiska 

faktorer hade kunnat underbyggas av en studie om hur konstruktionsalternativen förhåller sig 

i olika texttyper. Frågan som är relevant i föreliggande undersökning är om stilistiska aspekter 

spelar en roll i konstruktionsvalet i svenskan med fokus på sverigesvenskan. I analogi med 

talad finlandssvenska skulle man kunna framkasta att OAK i sverigesvenskan är mer 

talspråklig och informell och att DOK däremot snarare förekommer i formellt språk och i 

skrift. 

 

Hittills har begreppet stil inte definierats. För en ingående beskrivning av begreppet hänvisar 

jag till Hellsprong & Ledin (1997, kapitel 10). En texts stil anges sammanhänga ”med att 

olika framställningssätt hör hemma i olika slags kontexter” (1997:197). För att rent praktiskt 

kunna analysera en texts stil föreslår Hellsprong & Ledin stilaxlar vars ytterpoler utgörs av 

stildrag som uppfattas som varandras motsats (1997:198-199). Stilen i en text kan exempelvis 

betecknas som informell eller formell, skriftspråklig eller talspråklig, enkel eller utsmyckad, 

konkret eller abstrakt, subjektiv eller objektiv, osv. Med avseende på en korpusundersökning 

av sambandet mellan stil och konstruktionsvalet mellan DOK och OAK är sådana definitioner 

fortfarande svårhanterliga. Det är nämligen svårt att exempelvis beräkna eller mäta i vilken 

grad en text är formell. En systematisk korpusundersökning av stilistisk påverkan på 

konstruktionsvalet skulle emellertid kunna genomföras om man i stället betraktar förhållandet 

mellan konstruktionsvalet och olika texttyper, med tanke på att varje texttyp kännetecknas av 

bestämda stilistiska förväntningar. En juridisk text förväntas exempelvis vara skriftspråklig 

och formell till skillnad från en artikel i ett ungdomsmagasin.
22

 För denna typ av 

undersökning behöver man alltså en korpus som inbegriper en stor variation av texttyper. I 

denna undersökning utnyttjas korpusen Parole, som inte lämpar sig till en undersökning om 

stil, på grund av att Parole är ganska homogen vad gäller textgenre (se 3.1. Material och 

metod). Dessutom vore en sådan undersökning alltför omfattande. Av dessa skäl kommer 

stilistiska påverkningar inte att studeras på ett systematiskt sätt i denna undersökning. 

 

 

2.1.2. Semantiska förklaringar till konstruktionsvalet 

 

2.1.2.1. Ikoniska förklaringar till konstruktionsvalet 

 

I början av detta kapitel har jag givit ett exempel på en ikonisk förklaring till 

konstruktionsvalet, nämligen den av Langacker (1987). Utgångspunkten för ikoniska 

förklaringar är att det finns ett direkt samband mellan grammatisk form och betydelse.
23

 Med 

avseende på konstruktionsvalet hos bitransitiva verb är Langackers tes till exempel att OAK 

framhäver den rumsliga transfern av ägobytet genom prepositionen som kommer före 

mottagaren, och att DOK framhäver ett possessivt förhållande mellan mottagaren och 

föremålet genom att dessa placeras direkt intill varandra (1987:39). Andra ikoniska 

                                                
21 Jämför med ett språks upplevda norm gentemot dess faktiska norm. De normer som tros följa är inte 

nödvändigtvis identiska med normerna som verkligen följs (Einarsson 2004:34). 
22 Observera att detta tillvägagångssätt också skapar svårigheter. I många texttyper kan stildragen vara mer 

skiftande. Stilen i t.ex. en roman kan såväl vara väldigt skriftspråklig som talspråklig.  
23 För exempel på ikonicitet i språket hänvisar jag till Asher & Simpson (1994:1629f). 
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förklaringar till konstruktionsvalet än Langackers har antytts av Kirsner (1985) och Lakoff & 

Johnson (1999). Jag belyser deras förklaringsmodell med exempel på svenska: 

 

(10) Hans anhängare skulle inte nöja sig med mindre, det visste han. De avsåg 

att slåss så snart som möjligt eftersom de visste att de var oövervinneliga. 

Shardik hade redan själv visat dem hur det gick för hans fiender, och för 

Shardik gjorde det ingen skillnad om hans fiender var svekfulla 

ortelganska baroner eller beklanska soldater på rutinuppdrag. (Parole) 

 

(11) Ett annat skulle kanske kunna handla om hans första snurrebåt. – Jag var 

åtta nio år när jag fick den. Jag tänkte att jag skulle visa den för moster 

Stina och Hjalmar och på eftermiddan satte jag kurs på Segholmen, där de 

bodde. (...) När jag kom närmare upptäckte jag ett par vidunder i våldsamt 

slagsmål längst ut på bryggan. Plötsligt föll en av dem i sjön. Så reste sig 

Hjalmar Bergman upp och klafsade i land. Men jag vände båten och åkte 

hem. (Parole) 

 

Kirsners (1985:251f) resonemang lyder som följer. Användningen av DOK tyder på att 

mottagaren är mer direkt inblandad i aktionen och att aktionen sker mer framgångsrikt än när 

OAK används. Detta tillskrivas det ikoniska förhållandet att mottagaren placeras direkt intill 

verbet i satsen hos DOK i motsats till hos OAK där ett visst formellt avstånd finns mellan 

mottagaren och verbet. I exempel (10) realiseras mottagaren dem (Shardiks anhängare) som 

indirekt objekt i en konstruktion med dubbelt objekt. Visandet för dem av hur det gick for 

hans (Shardiks) fiender hade skett med framgång, för Shardiks anhängare kände sig 

oövervinneliga. De var mycket riktigt nära involverade i Shardiks visande. I (11) är 

mottagarna Stina och Hjalmar däremot inte inblandade i visandet alls. De skulle nämligen 

aldrig få se den (snurrebåten) jaget tänkte visa. I överensstämmelse med Kirsners förklaring 

väljs i så fall OAK. I Lakoff & Johnson (1999:136f) förklaras konstruktionsvalet på liknande 

sätt. Enligt Lakoff & Johnson kan form tilldelas betydelse i språket genom metaforer 

(1999:133f). De åberopar i detta avseende metaforen att ju närmare två uttryck står intill 

varandra, desto starkare är deras effekt på varandra (1999:136). Av allt att döma har visandet 

åstadkommit mycket riktigt en större effekt på mottagaren i (10) än i (11). Även Goldberg 

accepterar denna förklaring i sin konstruktionsgrammatik (1995:33-34). Hon framhåller att 

DOK mest typiskt betecknar ett framgångsrikt ägobyte, och anser därför denna aspekt som 

central i denna konstruktions betydelse.
24

 

 

Ovanstående förklaring förkastas emellertid av Davidse (1996a:313-314, 1996b:86-87, 

1998:301-302) och hennes ståndpunkt underbyggs med hjälp av motexempel. Följande 

exempel illustrerar att denna förklaring är mycket tveksam även i svenskan: 

 

(12) Det är inte utan att hon märker att Peter kan bli en aning irriterad när hon 

kommer och visar honom böcker hon läst, särskilt då det handlar om litet 

djupare ting. (Parole) 

 

                                                
24 För en kortfattad introduktion till konstruktionsgrammatik hänvisar jag till Goldberg (1995:6-7). 

Konstruktionsgrammatik utgår ifrån att konstruktioner utgör de grundläggande enheterna i språket (Goldberg 

1995:6). Konstruktionsgrammatik är besläktad med kognitiv grammatik bl.a. på grund av att man inte gör en 

distinktion mellan syntax och ordförråd: båda anses som betydelsebärande symboler (Goldberg 1995:7, se 

Langacker 1987:35 för kognitiv grammatik). 
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(13) Gumman visade fotona för den andra gumman. Så brast bägge i skratt 

(Parole) 

 

I (12) tydliggörs att Peter (honom) inte tycks vara intresserad av böckerna som hon visar. 

Visandet har med andra ord inte skett framgångsrikt, fastän DOK används. I exempel (13) 

med OAK framgår av sammanhanget att den andra gumman är mycket involverad i aktionen 

den ena gumman har satt igång. Detta bekräftas av att båda gummorna skrattar tillsammans 

efter visandet av fotona. Visandet har alltså mottagits effektfullt av den andra gumman, fastän 

OAK används. Detta ikoniska resonemang kan alltså ibland inte alls tillämpas och framstår 

följaktligen som osannolikt. I denna undersökning ska jag därför inte ta ytterligare hänsyn till 

dessa ikoniska förklaringar av Kirsner (1985) och Lakoff & Johnson (1999) till 

konstruktionsvalet. 

 

Lägg märke till att dessa ikoniska förklaringsmodeller knappast lämpar sig till en 

korpusundersökning. Dessa förklaringar beror nämligen inte på formella kategorier som lätt 

kan kontrolleras, utan på en helhetstolkning av en mening i dess kontext. En sådan tes är 

därför svår att bevisa. Man kan enbart argumentera för eller emot dessa teser genom att lägga 

fram exempel på meningar vars betydelse verkar bekräfta eller strida mot tesen. Därför ska 

jag inte undersöka Langackers tes i denna uppsats. Den semantiska förklaringsmodellen till 

konstruktionsvalet av Davidse (1996a/b), som presenteras i 2.1.2.2. och 2.1.2.3., lämpar sig 

däremot mycket väl till en korpusundersökning. Den använder sig nämligen av semantiskt och 

strukturellt definierade kategorier som kan urskiljas genom olika kriterier och metoder. Den 

semantiska helhetstolkningen av denna förklaringsmodell till konstruktionsvalet kommer 

faktiskt att visa likheter med Langackers tes. 

 

2.1.2.2. Den identifierande relationen mellan mottagare och föremål 

 

Den förklaring till konstruktionsvalet som behandlas i detta avsnitt har framlagts av Davidse 

(1996a/b). Som påpekats har denna förklaringsmodell utvecklats inom SFG:s 

språkbeskrivningsmodell. Av detta skäl är det nödvändigt att först redogöra för några 

grundläggande begrepp i SFG som Davidse bygger på. Redogörelsen är i första hand baserad 

på Halliday (1985:101f) och i andra hand på Holmberg och Karlsson (2006:73f). Begreppen 

knyter till språkets erfarenhetsmässiga komponent.
25

 Språket beskriver och organiserar 

människans erfarenheter av den utomspråkliga världen genom olika typer av processer och 

genom de olika strukturerna som dessa processer kommer till uttryck i. Till en process knyts 

nämligen deltagare och omständigheter. Processerna som förknippas med bitransitiva verb är 

oftast materiella (t.ex. verb som betecknar ägobyte eller transport som ge, lämna, och skicka) 

men också verbala (kommunikationsverb som säga och meddela). Vidare finns även 

relationella processer, som betecknar en relation mellan två deltagare. Relationella processer 

vidareuppdelas efter typ (intensiv, omständighetsmässig, eller possessiv) och sätt (attributiv 

eller identifierande).
26

 Typ anger en semantisk egenskap av relationen. Sätt anger den 

strukturella egenskapen av relationen (se nedan). Detta ger sammanlagt sex möjliga typer av 

relationella processer, som illustreras i Tabell 5. Jag har tagit över denna tabell från Halliday 

(1985:113), med undantag för exemplen som är på svenska. 

                                                
25 Den erfarenhetsmässiga komponenten (som ”ger uttryck för våra erfarenheter av vad som händer omkring 

oss”) ingår tillsammans med den logiska komponenten (som ”ger uttryck för relationer mellan betydelser”) i 

språkets ideationella komponent (Holmberg & Karlsson 2006:73). 
26 Halliday talar om uppdelningen mellan ”type” och ”mode” (1985:112). Holmberg & Karlsson (2006) redogör 

dock inte för denna skillnad. Andersen & Smedegaard översätter Hallidays ”mode” till ”måde” på danska 

(2005:120). I enlighet härmed kallar jag denna kategori för sätt på svenska. 
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sätt: 

 

typ: 

 

attributiva 

 

identifierande 

intensiva 

 

Martin är glad Chefen är Martin; 

Martin är chefen 

omständighetsmässiga Paketet är i Kalmar Imorgon är den första i månaden; 

Den första i månaden är imorgon 

possessiva Wolfgang har ett piano Wolfgang äger ett piano; 

Pianot ägs av Wolfgang 

Tabell 5. Sex typer av relationella processer enligt Halliday (1985:113). 

 

Nu ska jag förklara skillnaden mellan attributiva och identifierande relationer (= relationens 

sätt). Jag gör det med hjälp av exemplen Martin är glad (attributivt) och Chefen är Martin 

(identifierande) som betecknar intensiva relationer, men samma distinktion gäller för 

omständighetsmässiga och possessiva relationer. En attributiv relationell process ”B VERB A” 

(exempelvis Martin är glad) betyder att A är ett kännetecken för eller ett attribut till B (glad 

är ett kännetecken för Martin). En identifierande relationell process ”A1 VERB A2” 

(exempelvis Chefen är Martin) beskriver att A1 identifieras av A2 (Chefen identifieras av 

Martin). Till skillnad från en attributiv relation kännetecknas en identifierande relation av att 

den kan vändas, såväl semantiskt som syntaktiskt. I Chefen är Martin (med omarkerad 

satsbetoning på Martin) gäller frågan vem chefen är. Om frågan däremot är vilken befattning 

personen Martin har i ett visst företag används följande sats: Martin är chefen (med 

omarkerad satsbetoning på ordet chefen). Satsen har alltså inte bara vänts syntaktiskt utan 

också semantiskt. Nu är det nämligen Martin som identifieras: han är chefen. Ett 

identifierande relationellt verb som inte är kopulativt kan syntaktiskt vändas genom 

passivisering, som till exempel äga i Tabell 5. Deltagarna i en attributiv relation benämns 

bärare (som alltid är subjektet) respektive attribut. Deltagarna i en identifierande relation 

tilldelas i sin tur rollbeteckningarna identifierad (den som identifieras) respektive identifierare 

(den som identifierar). I exemplet Chefen är Martin (med omarkerad satsbetoning) är Chefen 

identifierad och Martin identifierare. 

 

En intensiv relation kan ingå i en kausativ struktur med en aktant som förorsakar det intensiva 

förhållandet mellan båda deltagarrollerna (Davidse 1996b:92-93), som i exemplen (14) och 

(15): 

 

(14) Meddelandet gör Martin glad. 

 

(15) Styrelsen utser Martin till chefen. 

 

I en syntaktisk beskrivning av meningarna (14) och (15) analyseras satsdelen Martin som 

direkt objekt och satsdelarna glad/till chefen som bundna objektspredikativ.
27

 I SFG 

betecknas meddelandet, som förorsakar den attributiva intensiva relationen mellan Martin och 

glad i (14), som den semantiska rollen attributgivare. Rollen för styrelsen, som förorsakar den 

                                                
27 Termen bundet objektspredikativ enligt SAG (3:258). Strängt taget är till chefen ett bundet adverbial, men den 

har emellertid samma funktion som ett bundet objektspredikativ. 
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identifierande intensiva relation mellan Martin och chefen i (15), kallas för anvisare.
28

 

Observera nu följande satser: 

 

(16) Sekreteraren skickar paketet till Kalmar. 

 

(17) Skoldirektören ger Wolfgang ett piano. 

 

I SFG analyseras båda satserna genomgående som materiella processer (se t.ex. i Halliday 

1985:132). I analogi med (14) och (15) föreslår Fawcett (1987:143f) dock att betrakta dessa 

strukturer som omständighetsmässiga (16) respektive possessiva (17) relationer i en kausativ 

konstruktion.
29

 Davidse tar över detta synsätt för possessiva relationer (1996b:94). Hon 

uppfattar bitransitiva konstruktioner således som ”orsakat innehav” (1996a:291, 1996b:94). 

Dessutom argumenterar hon för att denna relation mellan mottagare och föremål i en 

bitransitiv sats är identifierande (1996a:306, 1996b:95). Detta identifierande förhållande 

kopplar Davidse till konstruktionsvalet hos bitransitiva verb (1996a:303, 1996b:122). Jag ska 

först belysa hennes resonemang att förhållandet mellan mottagare och föremål i en bitransitiv 

verbfras är identifierande med hjälp av exemplet Wolfgang äger ett piano ur Tabell 5. 

Betrakta följande meningar: 

 

(18) Vad äger Wolfgang? Wolfgang äger ett piano. 

(19) Vem äger pianot? Pianot ägs av Wolfgang. 

 

(20) Vad ger skoldirektören Wolfgang? Skoldirektören ger Wolfgang ett 

piano. 

(21) Till vem ger skoldirektören ett piano? Skoldirektören ger ett piano till 

Wolfgang. 

 

I den identifierande possessiva relationen Wolfgang äger ett piano (18) uppbär Wolfgang 

rollen identifierad och ett piano rollen identifierare. Det är nämligen fråga om vad Wolfgang 

äger, och pianot är den roll som identifierar Wolfgang genom relationen att det är hans ägodel. 

Satsen Wolfgang äger ett piano (med omarkerad satsbetoning på ett piano) utgör följaktligen 

ett svar på frågan Vad äger Wolfgang? I (19) är det precis tvärtom: identifierad är pianot. När 

frågan ställs Vem äger pianot? gäller det att identifiera pianot genom dess ägare, nämligen 

Wolfgang (identifierare). Exempel (20) motsvarar exempel (18) i att Wolfgang är 

utgångspunkten i båda sammanhangen: frågan gäller vad han äger/får. Exempel (21) 

motsvarar i sin tur exempel (19) i att pianot i båda fallen är utgångspunkten i sammanhanget: 

frågan gäller vem som äger/får den. I satsen Skoldirektören ger Wolfgang ett piano i (20) kan 

då i överensstämmelse med (18) Wolfgang analyseras som identifierad och ett piano som 

identifierare. Samma resonemang kan tillämpas på (21): ett piano uppbär rollen identifierad 

och Wolfang rollen identifierare i satsen Skoldirektören ger ett piano till Wolfgang. 

Sammanfattningsvis kan i en bitransitiv struktur ”subjekt + verb + mottagare + föremål” 

deltagarna mottagare och föremål tilldelas ytterligare en semantisk bestämning, nämligen 

paret identifierad/identifierare. Denna tilldelning anger vilken av båda dessa deltagare som är 

                                                
28 Termerna attributgivare och anvisare har översatts från danska. Det gäller en direkt översättning av de danska 

termerna ”attributgiver” respektive ”anviser” (Andersen m.fl. 2001:162-163). 
29 Satsen sekreteraren skickar paketet till Kalmar gäller alltså inte en bitransitiv struktur. Relationen mellan 

paketet och Kalmar är nämligen inte possessiv utan omständighetsmässig. Kalmar betecknar en plats och ingen 

mottagare. Verbet skicka kan användas bitransitivt (t.ex. i sekreteraren skickar paketet till dig) men här är det 

inte fallet. 
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utgångspunkten i sammanhanget (identifierad), och vilken av båda dessa deltagare som 

identifierar denna utgångspunkt (identifierare). 

 

Ovan har belysts att den possessiva relationen mellan mottagare och föremål i en bitransitiv 

konstruktion kan anses som identifierande. Frågan kvarstår dock hur Davidse kopplar detta 

konstaterande till konstruktionsvalet. Enligt Davidse är denna semantiska tilldelning 

identifierad/identifierare den grundläggande faktorn som styr konstruktionsvalet 

(1996a:303f).
30

 Tesen är att det direkta objektet (föremål) i konstruktionen ”ge ngn ngt” (med 

omarkerad satsbetoning på det sista elementet i satsen) företrädesvis uppbär rollen 

identifierare, samtidigt som det indirekta objektet (mottagare) uppbär rollen identifierad. I 

konstruktionen ”ge ngt till ngn” (med omarkerad satsbetoning på det sista elementet i satsen) 

förväntas tvärtom att det bundna adverbialet (mottagare) fyller rollen identifierare och det 

direkta objektet (föremål) rollen identifierad. Konstruktionsalternativet väljs alltså så att 

identifierad föregår identifierare. Exemplen (20) och (21) illustrerar denna tes: i 

Skoldirektören ger Wolfgang ett piano föregår Wolfgang (identifierad) ett piano 

(identifierare), medan ett piano (identifierad) kommer före Wolfgang (identifierare) i 

Skoldirektören ger ett piano till Wolfgang. För att bestämma vilken deltagare som uppbär 

vilken semantisk roll föreslår Davidse följande test (1996a:303). Satsen Skoldirektören ger 

Wolfgang ett piano i (20) svarar på en underförstådd vad-fråga: vad ger skoldirektören 

Wolfgang? Föremålet ett piano är svaret och alltså identifieraren av Wolfgang. Tvärtom 

svarar Skoldirektören ger ett piano till Wolfgang i (21) på en underförstådd vem-fråga: till 

vem ger skoldirektören ett piano? Wolfgang är svaret och alltså identifieraren av ett piano. 

 

Bitransitiva verbfraser skiljer sig alltså inte bara genom konstruktionsvalet (DOK eller 

OAK?), utan även genom tilldelningen av paret identifierad/identifierare (fyller mottagaren 

eller föremålet rollen identifierare?). På så sätt uppstår fyra möjliga konstruktionsmönster, 

som återges i Tabell 6. Hos varje mönster markeras identifieraren med versaler. Jag har tagit 

över utformningen av denna tabell från Davidse (1996a:309), som sammanför dessa fyra olika 

konstruktionsmönster under beteckningen paradigm I över bitransitiva verb. Paradigm I står i 

motsats till paradigm II. Detta paradigm II och dess betydelse för konstruktionsvalet kommer 

att förklaras senare. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

ge ngn NGT 
Ib 

ge NGT till ngn 

mottagare = identifierare 

Ic 

ge NGN ngt 
Id 

ge ngt till NGN 

Tabell 6. Paradigm I över bitransitiva verb enligt Davidse (1996a:309). 

 

Konstruktionsmönstren Ia och Id i Tabell 6 har identifierad före identifierare. Davidses 

korpusundersökning av fyra engelska verb (buy, offer, show och give) ger följande fördelning 

av sammanlagt 367 analyserade meningar: 80,1% (Ia), 1,1 % (Ib), 0,3 % (Ic), respektive 18,5 

% (Id) (1996a:321). Dessa konstruktionsmönster Ia och Id utgör uppenbarligen det 

övervägande flertalet och är alltså omarkerade. Davidses korpusundersökning av bitransitiva 

                                                
30 I denna uppsats används också benämningen konstant/variabel. Konstant motsvarar den semantiska rollen 

identifierad och variabel den semantiska rollen identifierare. I uppsatsen 1996a tar hon nämligen inte direkt 

utgångspunkt i Hallidays beskrivning av relationella processen. Paret konstant/variabel jämställs med 

identifierad/identifierare senare i uppsatsen (Davidse 1996a:307). 
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engelska verb bekräftar alltså tesen att identifierad normalt föregår identifierare. De få 

beläggen på de markerade konstruktionsmönstren Ib och Ic förklarar Davidse med kontrastiv 

informationsfokus på det första objektet i dessa meningar (1996a:321, se nedan för ett svenskt 

exempel). Även tyngdprincipen skulle antagligen kunna förklara markerade fall (1996a:310). 

Följande bitransitiva satser på svenska utgör exempel på de fyra möjliga 

konstruktionsmönstren i Tabell 6 (identifierarna i versaler): 

 

(22) Ia: Välkommen till verkligheten, här är ditt liv, sjunger Toms pappa och 

räcker sonen EN HAMMARE. (Parole) 

 Vad räcker Toms pappa sonen? 

 

(23) Ib: För den som läst Holger Carlsson och Armas Sastamoinens klassiska 

böcker om nynazismen är reportaget gammal skåpmat, men nu kan Expo 

även beslå det svenska hovet med att upplåta lokal åt dessa 

skräckinjagande herrar (de är avbildade i full mundering). Därmed 

skänker man enligt Expo "LEGITIMITET" åt "Sveriges äldsta 

nazistorganisation" (Parole) 

 Vad skänker man enligt Expo åt ”Sveriges äldsta 

nazistorganisation” därmed? 

 

(24) Ic: Men hon tyckte inte; och hon ville att han skulle ge sig mycket mera 

tid med henne – ge DEM GEMENSAMT mera tid. (Parole) 

 Vem skulle han ge mera tid? 

 

(25) Id: Karin tog upp ett föremål ur sin väska och visade det VARKEN FÖR 

LILLEMOR ELLER FÖR MIG. (Parole) 

 För vem visade Karin det? 

 

Ia (22) och Id (25) gäller identifierad före identifierare och är omarkerade. Det markerade 

exemplet (23) kan sannolikt förklaras av tyngdprincipen. Sveriges äldsta nazistorganisation 

förutsätts redan av sammanhanget (som alltså fyller rollen identifierad), men ledet är 

emellertid tyngre än ledet legitimitet. I satsen han skulle ge dem gemensamt mera tid (24) är 

dem gemensamt viktigast ur informationsstrukturell synvinkel. Detta element skiljer 

påståendet från presuppositionen ge sig mycket mera tid med henne och står dessutom i 

kontrast med sig. Kontrasten fokuseras genom att detta led flytts fram i meningen (på grund 

av valet av DOK). Här gäller det alltså kontrastiv informationsfokus på elementet dem 

gemensamt. 

 

Begreppsparet identifierad/identifierare är en kontextberoende semantisk kategori som inte 

bör blandas ihop med informationsstrukturella kategorier. Begreppsparet Given/Ny 

sammanfaller inte med identifierad/identifierare. Jag understryker denna skillnad eftersom 

den inte är så självklar med tanke på att identifieraren mest typiskt sammanfaller med Ny 

information i en bitransitiv sats (Davidse 1996a:303-304,307).
31

 En viktig skillnad mellan 

båda begreppsparen är att det alltid finns en deltagare i en bitransitiv sats som uppbär rollen 

identifierad och en som uppbär rollen identifierare. Informationsstrukturellt sett kan båda 

deltagarna däremot vara samtidigt Given eller samtidigt Ny. I följande exempel är både 

mottagaren och föremålet Given: 

                                                
31 Exempelvis tycks Silén inte skilja mellan identifierad/identifierare å ena sidan och informationsstrukturen å 

andra sidan. Hon använder nämligen Davidses test för att urskilja identifierad/identifierare som test för att 

bedöma informationsstrukturen (2005:328-329, 2008a:116-117). 
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(26) Hon går tillbaka in i vardagsrummet, och hon ler när hon kommer dit och 

går fram till bordet vid soffan, hon får sitt glas i handen, det är Torbjörn 

som räcker henne det, han ser på henne med leende blickar (Parole) 

 

Vad som är Ny i satsen det är Torbjörn som räcker henne det är att Torbjörn är den som har 

räckt henne ett glas i handen.
32

 Båda deltagarna henne och det (glaset) har alltså redan 

aktualiserats i sammanhanget. I denna sats är henne identifierad och det identifierare. Satsen 

utgör ett tänkt svar på frågan ”vad räcker Torbjörn henne?” och inte på frågan ”till vem räcker 

Torbjörn det?” Identifierad föregår alltså identifierare. 

 

2.1.2.3. Konstruktionsparadigm hos bitransitiva verb 

 

Faktorn som redogörs i detta avsnitt har också introducerats av Davidse (1996a/1996b). Den 

har att göra med att två olika konstruktionsparadigm kan urskiljas för bitransitiva verb. Ett 

redan introducerat konstruktionsparadigm gäller paradigm I. Detta paradigm har återgivits i 

Tabell 6 i det föregående avsnittet som en samling av fyra typer av konstruktionsmönster. 

Detta paradigm I knyts till alla bitransitiva verb som tillåter båda konstruktionsalternativen 

DOK och OAK som ge (alltså grupp (ii)-verb, se 1.3.). 

 

Davidse definierar även ett paradigm II (1996a:310-311), som knyts till alla bitransitiva verb 

som endast tar OAK som donera (alltså grupp (iii)-verb, se 1.3.).
33

 Detta paradigm II som 

också sammanför fyra konstruktionsmönster återges i Tabell 7. Först diskuterar jag detta 

paradigm II ytterligare, och sedan ska jag förklara på vilket sätt detta paradigm II hänger ihop 

med konstruktionsvalet mellan DOK och OAK hos grupp (ii)-verb. 

 

mottagare = identifierare 

IIa 

donera ngt till NGN 
IIb 

donera till NGN ngt 

föremål = identifierare 

IIc 

donera NGT till ngn 
IId 

donera till ngn NGT 

Tabell 7. Paradigm II över bitransitiva verb enligt Davidse (1996a:311). 

 

Dessa verbs konstruktionssätt kännetecknas av att mottagaren obligatoriskt realiseras som 

bundet adverbial, eventuellt med det bundna adverbialet som kommer före objektet i 

ledföljden. Ett test för att granska om ett bitransitivt verb tar paradigm II går alltså ut på att 

mottagaren aldrig kan realiseras som indirekt objekt: prepositionen är obligatorisk. 

Konstruktionen 
?
donera ngn ngt verkar alltså tveksam. Däri skiljer sig detta paradigm II från 

paradigm I, där mottagaren väl kan realiseras som indirekt objekt. Ett test på att paradigm I 

gäller är alltså att den bitransitiva verbfrasen alltid kan skrivas om som DOK. Observera att 

IIa/IIc (paradigm II) Ib/Id (paradigm I, se Tabell 6 i 2.1.2.2.) är formellt överlappande: båda 

gäller strukturen ”verb + direkt objekt + bundet adverbial” (OAK). Båda dessa syntaktiska 

test kan då användas för att urskilja vilket paradigm som gäller när denna struktur föreligger. 

 

                                                
32 Observera att denna sats gäller utbrytning med Torbjörn som utbruten satsdel. Torbjörn framhävs därigenom 

som det led som är Ny i sammanhanget. 
33 Verben tillhörande grupp (i) (= endast DOK) betraktas emellertid inte i dessa citerade uppsatser. 
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Precis som de bitransitiva verb som konstrueras enligt paradigm I, kan dessa verbs föremål 

och mottagare tilldelas rollerna identifierad och identifierare (se Tabell 7). Även hos paradigm 

II korrelerar denna semantiska tilldelning med konstruktionsvalet i engelskan. Det följer av 

Davidses korpusundersökning av 164 belägg på paradigm II-verb som ger följande relativa 

frekvenser: 83 % (IIa), 3 % (IIb), 0,6 % (IIc), och 13,4% (IId) (1996a:321). Detta resultat för 

paradigm II är jämförbart med resultatet för paradigm I i engelskan (se 2.1.2.2.). Här följer 

svenska korpusexempel på de fyra mönstren i Tabell 7 (identifierarna i versaler): 

 

(27) IIa: I stället för att donera sin konstsamling till ETT MUSEUM förvandlade 

hon sitt hem till ett privatmuseum som alla ville se och över vilket hon 

oinskränkt härskade. (Parole) 

 Till vad donerar hon sin konstsamling? 

 

(28) IIb: Det var bara några år sen jag vågade berätta för MIN MAMMA att jag 

var homosexuell, och nu ska jag plötsligt bli "riksbög", säger Peter och 

skrattar lite. (Parole)
34

 

 För vem vågade du berätta för några år sen att du var 

homosexuell? 

 

(29) IIc: Frun har testamenterat TVÅHUNDRA PUND till mig. Hör du det? Två 

hundra pund! (Parole) 

 Vad har frun testamenterat till dig? 

 

(30) IId: Lundqvist är ökänd i säkerhetspolisens historia som en av männen 

som både besökte Gestapo i Berlin och överlämnade till nazisterna 

UPPGIFTER OM BL A NORSKA MOTSTÅNDSMÄN. (Parole) 

 Vad överlämnade Lundqvist till nazisterna? 

 

Meningar som (28) och (30) där ett bundet adverbial föregår ett objekt förväntas dock 

uppträda i väldigt låg utsträckning i svenskan, som har en mycket fast ordföljd. Ett bundet 

adverbial kommer i regel efter det direkta objektet (se schema 19 i SAG (4:14)). SAG (4:17) 

anger faktorer som ”omfång [läs: tyngd], komplexitet, betoning och informationsstrukturell 

status” som förklaring till varför exempelvis ett direkt objekt ändå kan extraponeras. Av 

Davidses undersökning om engelska bitransitiva verb som konstrueras enligt paradigm II 

framgår att denna markerade ledföljd ändå har en rätt hög förekomst i engelskan: sammanlagt 

tar 14 % av de paradigm II-verb bundet adverbial före direkt objekt (1996a:321). 

 

Observera att bitransitiva verb som har ett adverb som partikeladverbial är exempel på 

bitransitiva verb som tar paradigm II. Dessa verb konstruerar nämligen knappast mottagaren 

som indirekt objekt utan som bundet adverbial (SAG 3:298, se också Herslund 1986:130). 

Exempel är skänka bort och lämna över: 

 

                                                
34 Huruvida verbet berätta får anses som bitransitivt eller inte kan diskuteras. Adverbialet med prepositionen för 

betecknar inte någon renodlad mottagare här, utan “adressaten för subjektsreferensens kommunikativa handling” 

såsom hos verb som fjäsa, ljuga, och, krusa (SAG 3:455). Adverbialet betecknar alltså inte någon renodlad 

mottagare som mig hos testamentera i exempel (29). Detta gäller emellertid inte heller för rollen mottagare hos 

bitransitiva verb som visa, säga, och alla andra bitransitiva kommunikationsverb. Dessutom kan berätta 

marginellt konstrueras med indirekt objekt: ”Avståndstagandet helt borta ur hennes, ty nu ville hon berätta mig 

allt det hon under många, många år varit tvungen att hålla inne med.” (Parole) Av dessa skäl räknas verbet som 

bitransitivt. 
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(31) Men det finns en möjlighet för staten att skänka bort riset till en 

hjälporganisation. (Parole) 

 

(32) Elevkampanjen, företrädd av ett 30-tal elever, lämnade over ett 

överklagande till polisintendent Eric Rönnergård på Stockholmspolisens 

tillståndsenhet på onsdagseftermiddagen. (Parole) 

 

De motsvarande konstruktionerna med dubbelt objekt (*skänka bort en hjälporganisation 

riset respektive *lämnade över polisintendent Eric Rönnergård ett överklagande) är 

ogrammatiska. 

 

Frågan gäller nu på vilket sätt detta paradigm II är av vikt för konstruktionsvalet hos 

bitransitiva verb i grupp (ii), de bitransitiva verb som är föremålet för denna undersökning. 

Svaret är att en del verb av dessa grupp (ii)-verb egentligen tar båda paradigmen (Davidse 

1996a:316). Ett bitransitivt verb som tillhör grupp (ii) kan alltså även användas enligt 

paradigm II, så att mottagaren obligatoriskt realiseras som bundet adverbial. Paradigmet som 

väljs avgör på så vis också konstruktionsvalet: om ett grupp (ii)-verb används enligt paradigm 

II, så väljs automatiskt konstruktionsalternativet OAK oberoende av andra faktorer. I 

svenskan finns det också grupp (ii)-verb som även tar paradigm II, som lämna i (33): 

 

(33) Nu vill jag lämna till er den dyrbaraste skatt jag haft på jorden. Min tid är 

ute. Hon vände sig till flickan. – Vill du följa med Herr Sehnsucht hem, 

Margarethe? (Parole) 

 

Detta exempel gäller bundet adverbial före direkt objekt, ett konstruktionsmönster som 

uteslutande knyts till paradigm II. 

 

Jag vill påpeka att skillnaden mellan paradigm I och II inte bara kännetecknas av en 

syntaktisk skillnad. Pardigmvalet innebär även en systematisk betydelseskillnad: ”the 

grammatico-semantic break [min betoning] between the two subparadigms” (Davidse 

1996a:320). Jag belyser detta konstaterande med hjälp av verbet lämna. Observera igen 

exempel (33) och följande tre användningar av verbet: 

 

(34) Medan Dag jonglerade med orden, fick han ett adresskort i brevlådan (...): 

paket att hämta på posten, vikt 1 kg. Postfröken lämnade honom 

försändelsen och log spydigt. (Parole) 

 

(35) Han kunde lämna ett skriftligt meddelande till henne på morgonen och 

innan skoldagen var slut ville han ha besked. (Parole) 

 

(36) – En del av oss menar att det vore strategiskt rätt att anta budet, andra 

känner att vi bör fortsätta strejka, sade han – något råd har jag inte att ge 

våra medlemmar, utan lämnar frågan till dem. (Parole) 

 

I mening (34) konstrueras lämna med dubbelt objekt, så paradigm I gäller. Betydelsen av 

lämna kan här parafraseras som ”låta något komma i någons ägo”. Denna betydelse motsvarar 

även betydelsen av lämna i (35). Mening (35) kan alternativt omskrivas med DOK (dvs. att 

paradigm I gäller): konstruktionen lämna henne ett skriftligt meddelande är grammatisk.
35

 

                                                
35Jämför med följande belägg på lämna som konstrueras med dubbelt objekt: ”Hon skulle lämna banken något 

meddelande och hon skulle aldrig mer gå dit.” (Parole) 
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Betydelsen av lämna i (33) (paradigm II) parafraseras däremot snarare som ”låta någon ta 

hand om något/låta någon svara för något”. Betydelsen av lämna i (36) förefaller vara 

likartad. Lämnandet av en fråga parafraseras bäst som ett överlämnande av ett ansvar för en 

fråga och inte som en frågas förflyttning till en ny ägare. Användningen av lämna i detta fall 

gäller också paradigm II:
?
lämna dem frågan framstår som tveksam. 

 

Lämna konstrueras alltså både enligt paradigm I och enligt paradigm II. Dessutom verkar en 

betydelseskillnad kunna urskiljas mellan båda paradigmen. Verbet lämna används å ena sidan 

i betydelsen ”låta något komma i någons ägo” (paradigm I), som i (34) och (35), och å andra 

sidan i betydelsen ”låta någon svara för något” (paradigm II), som i (33) och (36). En 

bitransitiv konstruktion med verbet lämna kan sålunda vara semantiskt tvetydig när den 

formellt överlappande konstruktionen ”lämna ngt till ngn” uppträder (se också Davidse 

(1996a:324) om det motsvarande engelska bitransitiva verbet leave). Observera följande 

exempel: 

 

(37) Lämna brevet till chefen! 

 

Betydelsen av satsen kan utan föreliggande kontext tolkas på två olika sätt. Å ena sidan kan 

denna sats, i analogi med (34) och (35) (paradigm I), betyda ”låt brevet komma i chefens 

ägo”. Brevet uppfattas här alltså som ett materiellt föremål. Å andra sidan kan denna sats 

betyda, i analogi med (33) och (36) (paradigm II), ”låt chefen ta hand om brevets ärende”. 

Ordet brevet syftar här alltså på föremålets innehåll. 

 

Ovan har jag beskrivit betydelsenyanserna som framträder hos lämna använt enligt paradigm 

I respektive II. Det finns dock en övergripande betydelseskillnad mellan båda paradigmen 

som kan tillämpas på alla bitransitiva verb. Davidse kopplar denna övergripande 

betydelseskillnad mellan båda paradigmen till ”innehavets riktning” mellan mottagare och 

föremål i en bitransitiv verbfras (1996a:317-318). Innehavets riktning sammanhänger med att 

ett possessivt relationellt verb förutsätter antingen den som äger (som ha i (38)) eller det som 

är ägt (som tillhöra i (39)) som subjekt:
36

 

 

(38) Wolfgang har ett piano. 

 

(39) Pianot tillhör Wolfgang. 

 

Davidse förbinder ”ha”-riktningen med paradigm I och ”tillhöra”-riktningen med paradigm II. 

Paradigm I tar alltså mottagaren som en andra syntaktisk utgångspunkt eller sekundärt 

subjekt, medan paradigm II tar föremålet som en andra syntaktisk utgångspunkt eller 

sekundärt subjekt. Herslund påpekar att det indirekta objektet (mottagaren) i DOK (som alltid 

gäller paradigm I) har ett antal egenskaper som är typiska för subjekt (1986:134f). Ett av hans 

konstateranden är till exempel att de danska reflexiva possessiva pronomenen sin/sit/sine, som 

i regel endast syftar tillbaka på subjektet i satsen, även kan syfta på det indirekta objektet 

(mottagaren) i danskan. Det gäller också för svenskan. I exempel (40) syftar sin tillbaka på det 

indirekta objektet/mottagaren färsen: inte kan smak hänföras till något annat. 

 

(40) Men lite vitlök och ett uns cayennepeppar måste till för att ge färsen sin 

karaktäristiska smak. (Parole) 

                                                
36 Jag hänvisar till Davidse (1996b:109f) för mer information om begreppet “innehavets riktning”. Också andra 

relationella processer än possessiva kan konstrueras i två riktningar, se t.ex. Holmberg & Karlsson (2006:195-

196). 
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Semantiskt tolkar Davidse den beskrivna skillnaden beträffande ”innehavets riktning” mellan 

båda paradigmen som följer (1996a:325f, 1996b:133f). Hos paradigm I (”ha”-riktningen) 

konstrueras ägobytet utgående från mottagaren som får något, så att den possessiva relationen 

mellan mottagare och föremål framhävs (”the benifiting model”, 1996a:325). Ett bitransitivt 

verb som används enligt paradigm II (”tillhöra”-riktningen) konstruerar däremot ägobytet 

utgående från föremålet som förflyttas. Tonvikten ligger på själva transfern som ägobytet 

innebär (”the transfer model”, 1996a:327). Observera exempel (41) med erbjuda (paradigm I) 

och exempel (42) med överlämna (paradigm II): 

 

(41) Vi kommer att erbjuda dem plats på en dagavdelning. (Parole) 

 

(42) Och för att läkarna ska få deras kvarlevor måste donatorerna ha skrivit ett 

testamente om saken och överlämnat det till anhöriga, läkare eller någon 

god vän. (Parole) 

 

Ett paradigm I-verb som erbjuda förutsätter i första hand uppmärksamheten på en mottagare 

som erbjuds något: relationen mellan dem och plats betraktas ur perspektivet av mottagaren 

dem. Ett paradigm II-verb som överlämna fäster däremot i första hand uppmärksamheten på 

ett föremål som förflyttas: föremålet det utgör perspektivet som relationen mellan det och 

anhöriga, läkare eller någon god vän betraktas utifrån. 

 

Den semantiska tolkningen av båda paradigmen återfinns delvis i Langackers tes (1987:39) att 

DOK (som uteslutande kan uttryckas av paradigm I) framhäver det possessiva förhållandet 

mellan mottagaren och föremålet, och att OAK (det enda möjliga mönstret som konstrueras 

av paradigm II) framhäver själva förflyttningen av ett föremål till en mottagare genom 

prepositionen. Lägg märke till att den semantiska tolkningen av dessa två olika syntaktiska 

modeller kan betraktas som ikonisk. Hos paradigm I konstrueras ägobytet ur perspektivet av 

mottagaren och den kommer därför först i den postverbala ledföljden (åtminstone när 

konstruktionsmönster Ia uppträder). Hos paradigm II utgör föremålet perspektivet av ägobytet 

och det finns därmed i enlighet alltid ett visst formellt avstånd mellan mottagaren och verbet 

hos paradigm II genom prepositionen. Skillnaden med Langackers (1987) förklaringsmodell 

är att OAK inte nödvändigtvis framhäver själva transfern. I Davidses modell beror valet av 

OAK även på vilken deltagare som är identifierad respektive identifierare i sammanhanget. 

 

Betrakta till sist följande exempel på ett bitransitivt partikelverb med ett adverb som partikel: 

 

(43) En förälder ger bort sin villa som gåva till sitt barn. (Parole) 

 

Detta rumsliga partikeladverbial bort framhäver inte den possessiva aspekten av ägobytet utan 

den rumsliga förflyttningen av föremålet, vilket passar utmärkt ihop med betydelsen som 

paradigm II uttrycker (jfr. ”the transfer modell”). Dessa bitransitiva partikelverb med ett 

adverb som partikel tar som sagt alltid paradigm II. 

 

2.1.2.4. Bildligt ägobyte 

 

Till sist vill jag diskutera följande tes: när en bitransitiv konstruktion betecknar ett bildligt 

ägobyte, krävs konstruktionen med dubbelt objekt (SAG 3:299-230, Josefsson 2001:170, se 

också Herslund 1986:131, Goldberg 1995:94-95). SAG (3:230) nämner följande fras som 
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exempel: ”skänka saken uppmärksamhet”. Denna tes håller emellertid inte med hänsyn till de 

empiriska fakta: 

 

(44) "Rave-Gudrun" väljer istället att dansa en natt för att därmed skänka 

legitimitet till en drogliberal politik (Parole) 

 

(45) Skänk i dag och alla dagar en tanke till folket på Östtimor (Parole) 

 

Båda meningarna gäller OAK samtidigt som de betecknar ett ägobyte i överförd bemärkelse 

med ett abstrakt föremål. En försvagad form av denna tes skulle eventuellt kunna framkastas, 

nämligen att bitransitiva strukturer med ett abstrakt föremål företrädesvis tar DOK. Jag har 

granskat denna tes inom ramen för en tidigare korpusundersökning om konstruktionsvalet hos 

verbet skänka (Berteloot 2009:27). Av 215 meningar med skänka fanns det 109 gånger ett 

abstrakt föremål. Konstruktionsvalet hos dessa meningar redovisas i Tabell 7. 

 

Konstruktion Antal  Rel. Frekvens 

skänka ngn ngt 

skänka ngt åt/till ngn 

74 

35 

68 % 

32 % 

Totalt 109 100 % 

Tabell 8. Konstruktionsvalet hos verbet skänka vid bildligt ägobyte (Berteloot 2009:27). 

 

Av Tabell 7 framgår att DOK väljs i högre utsträckning än OAK ifall ägobytet är bildligt. Jag 

argumenterar emellertid mot att denna faktor påverkar konstruktionsvalet, eller i alla fall inte 

på något direkt sätt. Ovanstående resultat är sannolikt en följd av positionen av abstrakta saker 

i diskursen. Av till exempel psykolingvistiska skäl kan förväntas att ett konkret substantiv tas 

upp som en Given eller identifierad utgångspunkt i samtalet snarare än ett abstrakt substantiv. 

Det faktum att abstrakta substantiv tenderar att komma efter konkreta substantiv i en 

bitransitiv struktur skulle på det sättet kunna hänföras till temaprincipen eller principen 

identifierad före identifierare. Jag ska därför inte ta hänsyn till denna tes i min 

undersökning.
37

 

 

 

2.1.3. Sammanfattning 

 

I denna forskningsöversikt har både pragmatiska och semantiska modeller betraktats som 

förklaring till konstruktionsvalet hos bitransitiva verb. En rätt traditionell pragmatisk 

förklaring är att konstruktionsvalet styrs av temaprincipen (2.1.1.1.): konstruktionen väljs i 

överensstämmelse med att Given information föregår Ny information i en mening. Denna 

princip tillfredsställs i hög utsträckning hos konstruktionen med dubbelt objekt (DOK), men 

inte i samma grad hos konstruktionen med objekt plus bundet adverbial (OAK). Dessutom 

kan satsens informationsstruktur inte förklara konstruktionsvalet när båda leden har samma 

informationsstrukturella status. I detta hänseende kan endast fastställas att OAK väljs mycket 

oftare när båda leden är lika viktiga ur informationsstrukturell synvinkel. 

 

                                                
37 En annan förklaring till varför DOK tycks mer frekvent med bildliga ägobyten ges av Goldberg. Hon påpekar 

att en del metaforiskt använda bitransitiva strukturer också kan uttryckas på andra sätt. Exempelvis ”ge någon en 

kyss” kan också formuleras som ”kyssa någon”. När fokus ligger på mottagaren (Ny) realiseras enligt Goldberg 

det lexikala innehållet ”ge en kyss” huvudsakligen som verb (1995:94-95). Det skulle kunna förklara varför ett 

abstrakt ägobyte mindre betecknas av OAK, så att man får det felaktiga intrycket att ett bildligt ägobyte ska 

konstrueras med dubbelt objekt. 
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Tyngdprincipen (2.1.1.2.) spelar antagligen en roll i konstruktionsvalet. Tyngre led tenderar 

att komma sist i den bitransitiva verbfrasen. Empiriska fakta visar emellertid att principen inte 

gäller som fast regel. 

 

Jag har också ägnat uppmärksamhet åt stil (2.1.1.3.) som möjligen påverkar 

konstruktionsvalet. Silén (2005, 2008a, 2009) antyder till exempel att DOK har ett högre 

stilistiskt värde i finlandssvenskan. På grund av den komplexa innebörden av begreppet stil är 

det emellertid inte möjligt att genomföra en systematisk korpusundersökning av denna faktor 

inom ramen för denna uppsats. Eventuella antydningar att en korrelation finns mellan stil och 

konstruktionsvalet kommer att uppmärksammas i undersökningen. 

 

Vad beträffar de semantiska förklaringsmodellerna har jag först betraktat ikoniska 

förklaringar (2.1.2.1.) till konstruktionsvalet. Dessa förklaringsmodeller baserar sig på en 

tolkning av betydelsen som framhävs av en given bitransitiv struktur i en given kontext och 

inte på lätt kontrollerbara kategorier. Av detta skäl lämpar sådana förklaringsmodeller sig inte 

för en systematisk korpusanalys. Dessutom verkar ikoniska förklaringar till konstruktionsvalet 

som till exempel Kirsners (1985) som osannolika. 

 

I 2.1.2.2. och 2.1.2.3. har jag redovisat två aspekter av Davidses förklaringsmodell 

(1996a/1996b) för konstruktionsvalet hos bitransitiva verb. Modellen framstår som en adekvat 

förklaring till konstruktionsvalet med avseende på engelskan. Denna modell tas som 

undersökningens centrala hypotes. 

 

Davidses förklaringsmodell bygger på den semantiska kategorin identifierad/identifierare 

(2.1.2.2.), som kan fastställas med hjälp av ett test (vem/vad-frågan). Davidses tes är att den 

deltagarroll (mottagare eller föremål) som är identifierad företrädesvis föregår den som är 

identifierande. När mottagaren fyller rollen identifierad och föremålet rollen identifierare 

föredras DOK. När den motsatta situationen föreligger föredras däremot OAK. Markerade fall 

med identifierare före identifierad låter sig förklaras av kontrastiv informationsfokus på 

identifieraren (= pragmatisk faktor) eller möjligtvis också andra pragmatiska faktorer som 

tyngdprincipen. 

 

Därtill kommer att några bitransitiva verb (åtminstone det svenska verbet lämna) kan 

användas i en viss betydelse så att mottagaren obligatoriskt realiseras som bundet adverbial (= 

paradigmvalet hos bitransitiva verb, 2.1.2.3.). Detta gäller då en användning enligt 

paradigm II, som är det konstruktionsparadigm som förknippas med grupp (iii)-verb som 

obligatoriskt tar en preposition före mottagaren som donera (eventuellt med bundet adverbial 

före direkt objekt). Detta paradigm står i motsats till paradigm I: det vanliga 

konstruktionsparadigmet som förknippas med grupp (ii)-verb som växlar mellan DOK och 

OAK som ge: se Figur 1. 

 

Ett grupp (ii)-verb som lämna kan alltså alternativt används enligt paradigm II. Valet av OAK 

är då obligatoriskt (valet av DOK är då strukturellt omöjligt): jfr. satsen lämna frågan till 

dem. Denna sats kan knappast skrivas om som 
?
lämna dem frågan. Detta verb kännetecknas 

då också av en särpräglad betydelse. Verbet lämna betyder i denna användning ”låta någon 

svara för något” och inte den vanliga betydelsen av lämna ”låta något komma i någons ägo” 

som i satsen lämna honom försändelsen. Följande övergripande semantiska skillnad kan 

urskiljas mellan båda paradigmen. Paradigm I betecknar ett ägobyte utgående från mottagaren 

som får något och framhäver därför den possessiva aspekten av ägobytet (”the benefiting 

model”, Davidse 1996a:325), medan paradigm II betecknar ägobytet utgående från föremålet 
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som förflyttas till någon och framhäver därför själva transfern som ägobytet innebär (”the 

transfer model”, Davidse 1996a:327). 

 

Paradigm I 

SEMANTIK AGENS PROCESS MOTTAGARE FÖREMÅL 

syntax agens ger mottagaren föremålet 

agens ger föremålet PREP mottagaren 

 

Paradigm II 

SEMANTIK AGENS PROCESS FÖREMÅL MOTTAGARE 

syntax agens donerar föremålet PREP mottagaren 

agens donerar PREP mottagaren föremålet 

Figur 1. Två konstruktionsparadigm för bitransitiva verb. 

 

Om ett bitransitivt verb tar paradigm II realiseras OAK alltså inte på grund av det 

identifierande förhållandet mellan mottagare och föremål eller pragmatiska skäl, utan på 

grund av en strukturell (= syntaktisk-semantisk) skillnad i verbets användning. 

 

I denna undersökning ska jag inte ta hänsyn till tesen att ett bildligt ägobyte (2.1.2.4.) kräver 

DOK. Denna förklaring kan förkastas med hänsyn till de empiriska fakta som strider mot 

detta antagande. 

 

 

2.2. Hypotes och frågeställning 
 

Den centrala hypotesen om konstruktionsvalet som tas som utgångspunkt för 

korpusundersökningen är baserad på Davidses förklaringsmodell. Först undersökas enligt 

vilket paradigm alla bitransitiva satser används. När ett verb tar paradigm I poneras att 

konstruktionsvalet mellan konstruktionen med dubbelt objekt (DOK) och konstruktionen med 

bundet adverbial (OAK) styrs av den identifierande relationen mellan mottagare och föremål. 

De fall där identifierad föregår identifierare är omarkerade (se Ia och Id i Tabell 6) och 

förväntas uppträda i hög grad. När de markerade konstruktionsmönstren realiseras (se Ib och 

Ic i Tabell 6) kan konstruktionsvalet hänföras till pragmatiska faktorer som till exempel 

kontrastiv informationsfokus eller tyngdprincipen. Ifall ett bitransitivt verb används enligt 

paradigm II, antas att främst OAK uppträder och bara undantagsvis strukturen ”verb + bundet 

adverbial + direkt objekt”, på grund av den fasta ordföljden i svenskan. 

 

I 1.2. har jag formulerat en central fråga som utgångspunkt för denna undersökning: vad styr 

konstruktionsvalet hos bitransitiva verb? Denna fråga kan anpassas och uppdelas i några 

delfrågor med hänsyn till den antagna hypotesen. För undersökningen har jag alltså selekterat 

11 bitransitiva verb (se Tabell 1 i 1.3.), som fördelar sig på tre olika semantiska klasser: 

(tänkt) ägobyte, transport, och kommunikation. De olika delfrågorna som är utgångspunkt för 

korpusundersökningen är följande. 

 

UNDERSÖKNINGSFRÅGA 1: Finns det fler av de undersökta bitransitiva verben utöver lämna 

som inte bara används enligt paradigm I utan också enligt paradigm II? 

 

UNDERSÖKNINGSFRÅGA 2: Håller tesen att konstruktionsvalet styrs av den identifierande 

relationen mellan mottagare och föremål i en bitransitiv struktur som används enligt paradigm 

I? 
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UNDERSÖKNINGSFRÅGA 3: Stämmer antagandet att det bundna adverbialet sällan kommer före 

det direkta objektet när ett bitransitivt verb konstrueras enligt paradigm II? 

 

Om den centrala hypotesen bedöms som en adekvat förklaring till konstruktionsvalet hos 

bitransitiva verb i svenskan kan ytterligare en fråga formuleras: 

 

UNDERSÖKNINGSFRÅGA 4a: Vilka faktorer kan förklara förekomsten av markerade 

konstruktionsmönster? 

 

Om hypotesen inte bedöms som en adekvat förklaring till konstruktionsvalet hos bitransitiva 

verb i svenskan behandlas följande fråga: 

 

UNDERSÖKNINGSFRÅGA 4b: Finns det aspekter av hypotesen som ändå tycks påverka 

konstruktionsvalet? 

 

Eftersom jag granskar hypotesen hos ett antal olika verb i ett antal olika semantiska klasser av 

bitransitiva verb, kan även följande fråga betraktas: 

 

UNDERSÖKNINGSFRÅGA 5: Finns det påtagliga skillnader mellan de olika undersökta 

bitransitiva verben och de olika semantiska grupperna av bitransitiva verb med avseende på 

konstruktionsvalet/paradigmvalet/den identifierande relationen mellan mottagare och 

föremål? 
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3. Material och metod 
 

 

I detta kapitel redovisas metoden för undersökningen. Undersökningen genomförs med 

utgångspunkt i korpusen Parole. Undersökningsfrågorna som har formulerats i 2.2. granskas 

hos ett urval av elva frekventa bitransitiva verb. De verb som har selekterats fördelar sig på tre 

semantiska klasser: ge, skänka, sälja, och erbjuda gäller (tänkt) ägobyte; räcka, lämna, sända, 

och skicka gäller transport; säga, visa, och meddela gäller kommunikation. Per verb 

analyserar jag 125 belägg ur Parole där verbet används bitransitivt. 

 
Först ges mer information om den använda korpusen och beskrivs hur detta språkmaterial som 

undersökningen baserar sig på selekteras och hanteras (3.1.1. Undersökningsmaterial). Sedan 

klarlägger jag tillvägagångssättet av själva analysen (3.1.2. Analysmetod). I enlighet med 

undersökningsfrågorna ska tre saker analyseras per belägg på ett systematiskt sätt: 

konstruktionsvalet, paradigmvalet och tilldelningen av identifierad/identifierare. 

 

 

 

3.1. Undersökningsmaterial 
 

Som angivits använder jag mig av korpusen Parole som språkresurs i denna undersökning. 

Denna korpus ingår i Språkbanken. Denna är en textdatabank förvaltad av Göteborgs 

Universitet, som bland annat innehåller ett antal korpussamlingar. Språkbankens resurser 

finns tillgängliga på nätet.
38

 Parole är en ordklasstaggad korpus som omfattar nästan 20 

miljoner löpande ord i modernt svenskt skriftspråk hämtade från romaner, dagstidningar, 

tidskrifter och webb-texter mellan årtalen 1976 och 1996 (Se Tabell 9). 

 

Textkategori Texter Tid Textomfång 

Romaner Bonniers Grafiska Industrier 1976–1981 4,4 milj. löpord 

Dagstidningar Dagens Nyheter 

Svenska Dagbladet 

Göteborgs-Posten 

Arbetet 

1976–1997 13,6 milj. löpord 

Tidskrifter Forskning och Framsteg 1995–1996 0,4 milj. löpord 

Övrigt Webb-texter 1997 1 milj. löpord 

Totalt 19,4 milj. löpord 

Tabell 9. Korpusen Parole. 

 

Hos varje träff i Parole kan man få fram en större kontext. Denna funktion är nödvändig för 

denna undersökning, därför att sådana använda kategorier som identifierad/identifierare är 

kontextberoende. 

 

För 11 verb selekteras 125 olika belägg. Dessa meningar ska uppfylla ett antal krav. För det 

första ska dessa bitransitiva verb verkligen användas bitransitivt med både mottagare och 

föremål utsatta. Ett bitransivt verb kan nämligen även ingå i andra konstruktionsmönster (se 

exempel (49) på skicka) och ibland uttrycks inte mottagaren eller föremålet när denna 

                                                
38 Se http://spraakbanken.gu.se. För tillgång till och mer information om korpusen Parole se 

http://spraakbanken.gu.se/parole. All redovisad information om denna korpus är hämtad från denna webbsida. 
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deltagarroll är underförstådd (SAG 3:300). Dessutom tar jag bara hänsyn till satser som står i 

aktiv diates och med både mottagare och föremål placerade efter verbet (eventuellt även med 

postverbalt subjekt).
39

 

 

I detta sammanhang vill jag påpeka att det inte alltid framgår omedelbart om ett bitransitivt 

verb verkligen används bitransitivt. Ett adverbial i ytstrukturen ”bitransitivt verb + direkt 

objekt + (bundet) adverbial” kan nämligen även beteckna någon annan semantisk roll än 

rollen mottagare. Observera följande exempel: 

 

(46) En brandman hade gift sig och nästan hela kåren skänkte två kronor var 

till en present. (Parole) 

 

I exempel (46) betecknar prepositionsfrasen till en present en avsikt. Den kan parafraseras 

som den finala bisatsen för att köpa en present. Denna mening gäller följande syntaktisk-

semantiska struktur: ”bitransitivt verb (+ mottagare) + föremål + avsikt (till-fras)”. Det finns 

alltså ingen utsatt mottagare i ovanstående exempel, men en mottagare kan emellertid 

realiseras i denna struktur. Jämför med följande belägg: 

 

(47) Purre föreslår att orden borde förlänas till rika män sinnade "att skänka 

staden en miljon eller två till ett nytt badhus eller ett tivoli" (Parole) 

 

I mening (47) fyller staden rollen mottagare, en miljon eller två rollen föremål, och till ett nytt 

badhus eller ett tivoli rollen avsikt. Huruvida en underförstådd mottagare kan realiseras inom 

strukturen ”bitransitivt verb + föremål + adverbial (till-fras)” eller inte utgör det test som 

utnyttjas för att avgöra om adverbialet i fråga betecknar den ”äkta” mottagaren eller en avsikt. 

I mening (46) fungerar brandmannen och hans nyblivna hustru som den underförstådda 

mottagaren. Meningen kan nämligen skrivas om som följer: nästan hela kåren skänker var 

brandmannen och hans hustru två kronor till en present. Betrakta däremot följande exempel 

med skänka: 

 

(48) Församlingen hade räknat med kommunalt finansieringsstöd, men när 

detta bantades till några hundra tusen fick man skaka fram pengar på 

andra sätt. I det läget skänkte många församlingsbor saker till second 

hand-försäljningen, som började på torget och nu sker i hyrda lokaler, 

säger han. (Parole) 

 

I detta ägobyte kan ingen underförstådd mottagare tänkas förutom det välgörande ändamålet 

second hand-försäljningen, som alltså fungerar som den ”äkta” mottagaren och inte som en 

avsikt. 

 

                                                
39 Även när föremålet inte är utsatt eller inte kommer efter verbet är det egentligen fråga om ett konstruktionsval. 

Betrakta följande exempel med framflyttade föremål: 
(a) Nästa gång du får migrän, gå direkt till vårdcentralen och få ett intyg som du sedan ger till 

mig. (Parole) 

(b) Jag tror inte hon vet hur mycket pengar hon ger mig (Parole) 

Mottagaren mig realiseras antingen som bundet adverbial (a) eller som indirekt objekt (b). Även i en passiv 

bitransitiv sats med föremålet som subjekt kan mottagaren konstrueras med eller utan preposition. En intressant 

fråga kan visserligen vara hur konstruktionsvalet förhåller sig hos dessa olika syntaktiska transformationer av 

den bitransitiva verbfrasen, men jag bryr mig egentligen bara om motsättningen mellan ”verb + indirekt objekt + 

direkt objekt”, ”verb + direkt objekt + bundet adverbial” och "verb + bundet adverbial + direkt objekt" i denna 

undersökning. 
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Ibland kan ett bundet adverbial beteckna en rumslig kategori och inte en mottagare, som i 

följande exempel. 

 

(49) USA skickar hangarfartyg till området för att markera sin oro. (Parole) 

 

I exempel (49) betecknar området en plats. Exemplet gäller strukturen ”verb + föremål + 

riktning”. Verbet skicka används alltså inte bitransitivt här. Området är en platsbeteckning, 

men platsbeteckningar kan dock ibland fungera som mottagare i en bitransitiv sats: 

 

(50) Säkerhetsrådet ger Irak en sista chans till fred (www.google.se)
40

 

 

Irak i (50) är mottagaren och realiseras som indirekt objekt. Irak är en platsbeteckning men 

står för en myndighet och inte för ett område i denna sats. Om en beteckning på en stad, ett 

land, ett område, osv. används i betydelsen av exempelvis ett politiskt organ, fungerar den 

som en äkta deltagare. Betrakta följande mening: 

 

(51) Han berättade också att Frankrike i helgen sänt ett brev till Irak med 

uppmaning att förhandla och inte använda vapen i kurdkonflikten. 

(Parole) 

 

Användningen av Irak gäller här återigen som i (50) metonymi: en beteckning på en plats 

används för att syfta på det politiska organet som har ansvaret för denna plats. Irak kan alltså 

ersättas i (50) av den irakiska myndigheten utan att meningens betydelse ändras: att Frankrike 

i helgen sänt ett brev till den irakiska myndigheten. Detta utgör det test som avgör om en 

platsbeteckning fungerar som en äkta mottagare. I (49) är det inte möjligt att ersätta området 

med till exempel ett politiskt organ, så ledet till området är rent adverbiellt. Sådana strukturer 

som (46) och (49) som inte används bitransitivt tas alltså inte med i det selekterade 

undersökningsmaterialet. 

 

Det selekterade språkmaterialet samlas och sparas i programmet Microsoft Excel. Praktisk 

sett går jag till väga som följer. Per verb söker jag i Parole bland alla aktiva verbformer (t.ex. 

hos erbjuda samlar jag beläggen bland formerna ”erbjuda”, ”erbjuder”, ”erbjöd”, och 

”erbjudit”). Bland alla dessa träffar som Parole ger plockar jag ihop belägg på måfå, under 

förutsättning att de uppfyller ovan ställda krav. Varje utvald mening klippas och klistras sedan 

direkt in i en räknetabell tills jag har 125 meningar per verb. I ett dokument samlas alltså tolv 

räknetabeller: en räknetabell per verb plus en sammanfattande räknetabell med kvantitativa 

resultat från dessa enskilda räknetabeller. I Figur 2 återges räknetabellen för verbet erbjuda. 

 

I spalterna E, F, och G (se Figur 2) taggas tre grundläggande saker hos varje mening med 

hjälp av de numeriska värdena 0,01, 0 och 1. De övriga spalterna (I till P) har använts för 

andra kalkyler. Dessa tre grundläggande saker är följande:  

 

 I spalt E taggas konstruktionsvalet: 

o DOK blir 0 

o OAK blir 1 

o bundet adverbial före direkt objekt blir 0,01 

 

                                                
40 När jag utnyttjar Google som korpus söker jag enbart inom ”sidor från Sverige”. 
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 I spalt F taggas paradigmvalet: 

o paradigm I blir 0 

o paradigm II blir 1 

 

 I spalt G taggas identifierad före identifierare: 

o ja blir 0 

o nej blir 1 

 

 

Figur 2. Räknetabell för verbet erbjuda i Microsoft Excel. 

 

Dessa numeriska värden kan då räknas ihop eller ytterligare användas för andra kalkyler. Om 

man till exempel vill beräkna antalet fall hos verbet erbjuda som gäller konstruktionsmönstret 

Ia (Se Tabell 6 i 2.1.2.2.) kan man gå till väga som följer. Konstruktionsmönster Ia står för 

DOK (paradigm I) med identifierad före identifierare. Med andra ord gäller E=0, F=0, och 

G=0. Följande formel kan därför användas med till exempel mening 1 i till exempel spalt I: 

=ALS(EN(E1=0;F1=0;G1=0);1;0). Det betyder att när dessa givna förutsättningar uppfylls, så 

får man till exempel i I1 ett 1, annars ett 0. Sedan kan man räkna ihop alla dessa siffror i spalt 

I hos varje mening, och så får man det totala antalet fall som gäller Ia. I Figur 2 har denna 

kalkyl utförts i spalt I. De övriga använda spalterna J till P i Figur 2 har använts för att 

beräkna antalet belägg som tar konstruktionsmönstren Ib, Ic, Id, samt IIa, IIb, IIc, IId (se 

Tabell 6 och 7 i 2.1.2.2. och 2.1.2.3.). 

 

 

 

3.2. Analysmetod 
 

Hos två typer av analys behöver analysens tillvägagångssätt beskrivas: tilldelningen av 

rollerna identifierad/identifierare å ena sidan och om verbet alternativt används enligt 

paradigm II å andra sidan. 
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Begreppsparet identifierad/identifierare i en bitransitiv struktur anger den roll (mottagare eller 

föremål) som utgör utgångspunkten i samtalet (=identifierad) som identifieras genom den 

andra rollen (=identifierare). Dessa roller bestäms av följande kriterium (Davidse 1996a:303, 

se också 2.1.2.2.): 

 

(52) – Vad tror ni Barnavårdsnämnden betalar för honom? – Hellre Rädda 

Barnen. – Skitbra idé. Vi säljer Nisse till Rädda Barnen som slav. (Parole) 

 Till vem tänker de sälja Nisse? 

 

(53) Jag menar, som kompensation för att vi dödade hästarna de gav oss så 

säljer vi dem ett plan som inte kan flyga. (Parole) 

 Vad tänker de sälja dem? 

 

Den deltagare som är identifierare motsvarar frågeordet i en underförstådd vem/vad-fråga som 

den föreliggande bitransitiva satsen kan tänkas utgöra ett svar på. Det gäller alltså vilken av 

båda vem/vad-frågorna som den föreliggande bitransitiva strukturen passar bäst som svar 

på.
41

 I (52) intar Nisse rollen identifierad och Rädda Barnen (vem?) rollen identifierare. Nisse 

är utgångspunkten i samtalet och det rör sig om att hitta en organisation de kan sälja Nisse till. 

I (53) är dem identifierad och ett plan som inte kan flyga (vad?) identifierare. Samtalet handlar 

om att hitta något som kan säljas till dem i gengäld. 

 

Beträffande metoden för att avgöra när ett bitransitivt verb används enligt paradigm I eller II 

föreslår Davidse (1996a/b) inget metodiskt tillvägagångssätt. Därför härleder jag själv en 

analysmetod för att urskilja paradigmvalet från båda paradigmens syntaktisk-semantiska 

egenskaper som har nämnts i 2.1.2.3. 

 

Paradigmvalet innebär alltså två olika syntaktisk-semantiska konstruktionsmodeller som ett 

bitransitivt verb kan konstrueras enligt. Paradigm I tillåter både DOK och OAK. Ägobytet 

konstrueras utifrån perspektivet av mottagaren som får något. Semantiskt tolkas det som att 

det possessiva förhållandet mellan mottagare och föremål framhävs. Paradigm II innebär 

däremot att mottagaren obligatoriskt realiseras som bundet adverbial. En användning enligt 

paradigm II tillåter alltså antingen OAK eller eventuellt även en konstruktion med ett bundet 

adverbial före det direkta objektet. Ägobytet konstrueras utifrån perspektivet av föremålet 

som överräcks till någon mottagare. Semantiskt tolkas det som att själva transfern som äger 

rum under ägobytet framhävs. Ett bitransitivt verb kan alltså eventuellt användas enligt båda 

paradigmen, som verbet lämna (se 2.1.2.3.). 

 

När verbet i fråga tar två objekt gäller alltså paradigm I, och när det konstrueras med bundet 

adverbial före direkt objekt gäller paradigm II. Det framgår dock inte omedelbart vilket 

paradigm som realiseras när den formellt överlappande strukturen ”verb + direkt objekt + 

bundet adverbial” (OAK) uppträder. Denna struktur realiseras såväl av Ib och Id (se Tabell 6 i 

2.1.2.2.) som av IIa och IIc (se Tabell 7 i 2.1.2.3.). Ett möjligt sätt för att ta reda på vilket 

paradigm som i så fall används är att betrakta den uttryckta betydelsen. Som påpekats ger 

båda paradigmen nämligen uttryck för en egen särpräglad betydelse. 

 

                                                
41 Det betyder inte att den bäst passande vem/vad-frågan automatiskt är den mest passande frågan av alla 

tänkbara frågor som den föreliggande meningen kan tänkas utgöra ett svar på. Detta är väl fallet hos mening 

(53), men hos mening (52) är kanske den mest passande tänkbara frågan: Som vad tänker ni sälja Nisse till 

Rädda Barnen? 
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Detta är alltså en övergripande betydelseskillnad mellan båda paradigmen, som emellertid kan 

specificeras med avseende på varje enskilt verb. Hos exempelvis verbet lämna har jag 

fastställt följande betydelseskillnad (se 2.1.2.3.): ”låta något komma i någons ägo” som i (34) 

och (35) uttrycks av paradigm I, medan ”låta någon svarar för ngt" som i (33) och (36) 

uttrycks av paradigm II. 

 

Observera att betydelsen som lämna uttrycker när verbet används enligt paradigm II 

motsvarar verbet lämna över: 

 

(54) Tio lag kom till start i försöken, och Sverige – som tog silver på distansen 

vid EM i Sheffield – ledde andra försöksheatet när Åsa Sandlund skulle 

lämna över ansvaret i bassängen till Malin Nilsson. (Parole) 

 

I exempel (54) är den uttryckta betydelsen av lämna över ”att låta Malin Nilsson få ansvaret i 

bassängen”, vilket alltså motsvarar betydelsen av lämna använt enligt paradigm II. Verbet 

lämna över är ett bitransitivt partikelverb, och dessa typer av bitransitiva verb tar paradigm II 

(se 2.1.2.3.). I mening (36) kan lämna följaktligen ersättas av lämna över utan att meningen 

får en särpräglad betydelse eller framstår som konstig: 

 

(55) något råd har jag inte att ge våra medlemmar, utan lämnar över frågan till 

dem 

 

Jämför med verbet lämna i mening (35) som alltså används enligt paradigm I. När verbet 

ersätts av lämna över blir meningen till synes inte direkt ogrammatisk: 

 

(56) Han kunde lämna över ett skriftligt meddelande till henne på morgonen 

och innan skoldagen var slut ville han ha besked. 

 

En sökning på Google visar emellertid att verbet lämna ändå föredras framför det avledda 

partikelverbet lämna över i en sådan jämförbar mening. Uppslagsorden ”lämna ett skriftligt 

meddelande till” ger ett ansenligt antal träffar, medan ”lämna över ett skriftligt meddelande 

till” knappt förekommer. Jämför med en sökning på Google efter ”lämna över frågan till” 

gentemot ”lämna frågan till”: den förra strukturen är mer frekvent än den senare. Dessutom 

verkar betydelsen hos (56) med partikeln över särpräglad jämfört med utan partikel. En talare 

kommer att använda denna struktur antagligen när den vill framhäva ägobytet med en fokus 

på föremålet och själva överlämnandet utan hänsyn till den tänkta innehavaren av 

meddelandet. Betydelsen som verbet lämna över i (56) ger uttryck för motsvarar snarare 

vändningen lämna ifrån sig. 

 

Andra verb kan alltså användas för att urskilja de olika betydelserna som ett bitransitivt verb 

uttrycker. Verbet lämna använt enligt paradigm II kan till exempel i ett antal fall uttryckas 

och ersättas av ett annat paradigm II-verb, som lämna över, utan att meningen får en 

särpräglad betydelse, vilket knappast är möjligt när verbet används enligt paradigm I. När 

verbet lämna används i betydelsen lämna över, så att lämna över kan ersätta lämna i den 

föreliggande meningen, antyds alltså att paradigm II gäller. 

 

Ovanstående metod är emellertid svårhanterlig som systematiskt test, eftersom 

bedömningarna inte bestäms av ett lätt kontrollerbart kriterium utan baserar sig på en tolkning 

av den uttryckta betydelsen. Därför ska jag använda ett sådant semantiskt test bara som extra 

test. 



 37 

 

Som systematisk metod för att fastställa paradigmvalet kan två andra kriterier användas, som 

är baserade på de syntaktiska skillnaderna mellan båda paradigmen. Det första kriteriet följer 

av det faktum att prepositionen är obligatorisk hos paradigm II. När ett verb används enligt 

paradigm I kan mottagaren alltså realiseras som indirekt objekt, men inte när verbet används 

enligt paradigm II. Kriteriet som följer härav är frågan om den föreliggande bitransitiva 

strukturen ”verb + direkt objekt + bundet adverbial” även skulle fungera som ”verb + indirekt 

objekt + direkt objekt”.
42

 

 

Det andra kriteriet grundar sig på möjligheten för bitransitiva verb att passiviseras. Davidse 

påpekar att mottagaren hos engelska bitransitiva verb som används enligt paradigm I gärna 

kan passiveras, men inte föremålet (1996a:322-323, 1996b:130f). Hos paradigm II är däremot 

den passiva satsen med föremålet som subjekt omarkerad och den passiva satsen med 

mottagaren som subjekt markerad. I svenskan gäller samma förhållanden vad gäller 

möjligheten till passivisering av båda argumenten: 

 

(57) Dessutom har jag erbjudits wild card till flera ATP-turneringar (Parole) 

 

(58) nycklarna skulle överlämnas till advokat och mäklare (Parole) 

 

Erbjuda, som främst konstrueras enligt paradigm I (se vidare 4.1.1.), uppträder i passiv 

företrädesvis med mottagaren som subjekt såsom i exempel (57). Jag har till exempel granskat 

alla belägg på passivformen erbjudits i Parole och jag kommer fram till att subjektet uppbär 

rollen mottagare hos 56 av de 63 olika träffarna.
43

 I den passiva satsen (58) med överlämna 

(paradigm II-verb) uppbär subjektet rollen föremål. Satsen *advokater och mäklare skulle 

överlämnas nycklarna med passiviserad mottagare framstår dessutom som ogrammatisk. I 

detta sammanhang vill jag hänvisa till 2.1.2.3., där jag påpekade att mottagaren hos paradigm 

I respektive föremålet hos paradigm II kan anses som sekundära subjekt. Av passivtestet 

följer att det sekundära subjektet är identiskt med det argument som lättast kan passiveras hos 

varje paradigm. 

 

Två kriterier kan alltså alternativt granskas för att fastställa vilket paradigm som konstrueras. 

 

 Kriterium 1: Kan den givna bitransitiva strukturen skrivas om som en struktur med 

dubbelt objekt? 

 Ja tyder på paradigm I 

 Nej eller tveksam tyder på paradigm II. 

 

 Kriterium 2a: Kan mottagaren passiviseras? 

 Ja tyder på paradigm I 

 Nej, tveksam, eller markerad tyder på paradigm II. 

 

                                                
42 I så fall ska man se till att betydelsen som det bitransitiva verbet används i inte ändras genom transformationen 

(jfr. “the grammatico-semantic break between the two subparadigms” (Davidse 1996a:320)). Jämför med 

exempel (56) ovan och med exempel (37) i 2.1.2.3.: satsen lämna brevet till chefen fungerar knappast som lämna 

chefen brevet när det rör sig om att chefen ska ta ansvar för brevet i sammanhanget, endast när det rör sig om ett 

faktiskt lämnande av brevet.   
43 Falk (1990:55) påpekar att en passiv bitransitiv sats med föremålet som subjekt med det motsvarande danska 

verbet tilbude till och med är ogrammatisk. 
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 Kriterium 2b: Kan föremålet passiviseras? 

 Ja tyder på paradigm II 

 Nej, tveksam eller markerad tyder på paradigm I. 

 

Verbets uttryckta betydelse utgör ett extra test på dessa kriterier: eventuellt kan verbet ersättas 

av ett annat liknande paradigm I- eller paradigm II-verb. Om meningen i så fall inte får en 

särpräglad betydelse eller framstår som udda antyds att paradigm I respektive paradigm II 

gäller. Jag belyser detta tillvägagångssätt med verbet skänka: 

 

(59) Gårdagens utslag i stadsbyggnadsnämnden bör ändå skänka förnyat hopp 

åt de senare. (Parole) 

Utslaget bör skänka de senare förnyat hopp. 

De senare bör skänkas förnyat hopp. 

Förnyat hopp bör skänkas åt de senare. 

Gårdagens utslag bör ge förnyat hopp åt de senare. 

*Gårdagens utslag bör skänka bort förnyat hopp åt de senare. 

 

(60) Bruce Taylor får lämna ifrån sig intäkterna av bilderna och skänka dem 

till välgörande ändamål. (Parole) 
??

Bruce Taylor får skänka välgörande ändamål intäkterna av bilderna. 
?
Välgörande ändamål får skänkas intäkterna. 

Intäkterna får skänkas till välgörande ändamål. 

Bruce Taylor får donera dem till välgörande ändamål. 

 

Sats (59) kan skrivas om som en struktur med dubbelt objekt (Kriterium 1 tyder på paradigm 

II). Båda passiva satserna verkar möjliga. Den passiva satsen med passiviserat föremål förnyat 

hopp bör skänkas åt de senare tycks inte vara markerad till förmån för den med passiviserad 

mottagare de senare bör skänkas förnyat hopp eller tvärtom. En sökning på Google pekar 

nämligen inte på att en av båda passiva satserna förekommer oftare i språket.
44

 Kriterium 2 är 

alltså oavgjort. Skänka kan ersättas av verbet ge (som genomgående tar paradigm I, se 4.1.1.) 

i denna mening utan betydelseskillnad, men inte av ett liknande paradigm II-verb som skänka 

bort. Det semantiska testet bekräftar alltså att verbet skänka i (59) används enligt paradigm I. 

 

Hos mening (60) tycks transformationen av denna sats till en struktur med dubbelt objekt som 

väldigt tveksam (Kriterium 1 tyder på paradigm II). Dessutom visar passivtestet att den 

passiva satsen med föremålet som subjekt är grammatisk (Kriterium 2b tyder på paradigm II), 

till skillnad från den passiva satsen med mottagaren som subjekt, som framstår som mycket 

tveksam (Kriterium 2a tyder på paradigm II). Betydelsen av skänka i (60) motsvarar 

betydelsen av paradigm II-verbet donera och kan ersättas av detta verb här utan att satsen får 

en särpräglad betydelse. Det semantiska testet bekräftar alltså att verbet skänka i (60) används 

enligt paradigm II. 

                                                
44 En sökning efter ”hopp skänktes” ger bara en träff: ”Efter en stund till när det var märkbart tomt på banan så 

kom i alla fall Jojjes gråa väska och ett uns av hopp skänktes till mig” (www.google.se). Detta antal är lika 
mycket som med uppslagsorden ”skänktes hopp”: ”så ser vi hur enkla människor skänktes hopp och värdighet 

från Profeten” (www.google.se). 
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4. Undersökning 
 

 

I detta kapitel redovisas och diskuteras resultaten av korpusundersökningen om 

konstruktionsvalet hos bitransitiva verb mellan konstruktionen med dubbelt objekt (DOK) och 

konstruktionen med objekt plus bundet adverbial (OAK). Korpusundersökningen genomförs 

med utgångspunkt i undersökningsfrågorna som har formulerats i 2.2. Metoden för 

undersökningen har redovisats i kapitel 3. Undersökningsfrågorna granskas hos ett urval av 

frekventa bitransitiva verb. De verb som har selekterats fördelar sig på tre semantiska klasser 

(se Tabell 1 i 1.3.): ge, skänka, sälja, och erbjuda gäller (tänkt) ägobyte; räcka, lämna, sända, 

och skicka gäller transport; säga, visa, och meddela gäller kommunikation. Hos varje verb 

analyseras 125 belägg där verbet används bitransitivt. 

 

I avsnitt 4.1. ägnar jag mig åt konstruktionsvalet och paradigmvalet hos de undersökta 

bitransitiva verben (= Undersökningsfråga 1) och i avsnitt 4.2. åt påverkan av den 

identifierande relationen mellan mottagare och föremål på konstruktionsvalet (= 

Undersökningsfråga 2). Undersökningsfråga 3 handlar om i vilken grad den markerade 

ledföljden ”verb + bundet adverbial + direkt objekt” förekommer hos de undersökta 

bitransitiva verben, och Undersökningsfråga 5 om eventuella skillnader mellan de olika 

verben och verbklasserna. Dessa två frågor behandlas inte i separata avsnitt utan betraktas i 

avsnitten 4.1. och 4.2., eftersom dessa kan härledas från resultaten som redovisas där. I avsnitt 

4.3. utvärderas den centrala undersökningshypotesen (= Undersökningsfråga 4). 

 

 

 

4.1. Paradigmvalet hos bitransitiva verb 
 

Detta avsnitt behandlar Undersökningsfråga 1 om det finns andra verb utöver lämna som 

används enligt paradigm II bland de 11 undersökta verben. Hos varje verb redogör jag först 

för förekomsten av båda konstruktionsalternativen. Jag indelar detta avsnitt enligt de tre 

undersökta semantiska klasserna av bitransitiva verb: (tänkt) ägobyte, transport, och 

kommunikation. Undersökningsresultaten sammanfattas och diskuteras i avsnitt 4.1.4. 

 

 

4.1.1. (Tänkt) ägobyte: ge, skänka, sälja, erbjuda 

 

Fördelningen av båda konstruktionsalternativen hos dessa fyra verb återges i Tabell 10. Per 

verb har 125 belägg analyserats . 

 

Verb Dubbelt objekt (DOK) Objekt + Bundet adverbial (OAK) 

ge 106 (84,8 %) 19 (15,2 %) 

skänka 76 (52,8 %)  59 (47,2 %) 

sälja 1 (0,8 %) 124 (99,2 %) 

erbjuda 112 (89,6 %) 13 (10,4 %) 

Tabell 10. Konstruktionsvalet hos bitransitiva verb som betecknar (tänkt) ägobyte. 

 

Inom denna grupp finns stora skillnader i förekomsten av båda konstruktionsalternativen. Hos 

ge, skänka och erbjuda är DOK klart dominerande, medan sälja nästan uteslutande 

förekommer med OAK. 
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Ett av de 19 beläggen på verbet ge med OAK används enligt paradigm II: 

 

(61) Som ni vet, har arbetarrörelsen en egen folkhögskola, som heter 

Brunnsvik. (...) Enligt kassören har vi just nu ett överskott på ungefär 

fyrtio kronor i kassan. Jag tycker vi ger dem till Brunnsvik. (Parole) 
?
Vi ger Brunnsvik överskottet. 

?
Brunnsvik ges överskottet. 

Överskottet ges till Brunnsvik. 

 

Kriterium 1 och kriterium 2 anger att paradigm II gäller här. Skolan Brunnsvik fungerar som 

ett välgörande ändamål. Betydelsen av ge som uttrycks här är jämförbar med betydelsen av 

paradigm II-verben ge bort, skänka bort, eller donera. 

 

Verbet skänka konstrueras i ganska hög utsträckning enligt paradigm II. 33 belägg tar 

paradigm II av de 59 belägg som tar OAK, främst i betydelsen donera som i (62) och (63), 

eller i betydelsen skänka bort som i (64): 

 

(62) Överallt där den populäre svensken spelar på sin avskedstour skänker 

arrangören en summa till stiftelsen. (Parole) 

Arrangören skänker stiftelsen en summa. 
?
Stiftelsen skänks en summa. 

En summa skänks till stiftelsen. 

 

(63) Äggdonation innebär att en kvinna skänker tre-fyra ägg till en annan 

kvinna, med icke fungerande äggstockar. (Parole) 

En kvinna skänker en annan kvinna tre-fyra ägg. 
?
En annan kvinna skänks tre-fyra ägg. 

Tre-fyra ägg skänks till en annan kvinna. 

 

(64) Klostret heter Deir El Sultan och står nära Uppståndelsekyrkan, 1970 

skänkte israelerna det till etiopiska kristna. (Parole) 
?
Israelerna skänkte etiopiska kristna klostret. 

?
Etiopiska kristna skänktes klostret. 

Klostret skänktes till etiopiska kristna. 

 

De passiva satserna med mottagaren som subjekt verkar tveksamma: kriterium 2 tyder på 

paradigm II. Observera att transformationen till en sats med dubbelt objekt inte direkt 

framstår som ogrammatisk i (62) och (63). Satserna får emellertid en särpräglad betydelse: det 

possessiva förhållandet framhävs. DOK förväntas emellertid knappast förekomma i dessa 

situationer. Jämförbara meningar konstrueras ofta med paradigm II-verbet donera. Till 

exempel äggdonation: 

 

(65) Anita, 33-årig småbarnsmamma i Helsingfors, ser sig som ett föredöme 

för andra kvinnor när hon utan ekonomisk vinning donerar ägg till 

ofruktbara medsystrar. (Parole) 

 

Ett exempel på skänka med objekt plus bundet adverbial som tar paradigm I ges i 3.1.2. (59). 

Flertalet av dessa användningar enligt paradigm I gäller ett bildligt ägobyte som exempelvis 

”skänka hopp” i (59). 
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Verbet sälja skiljer sig från de andra verben i denna verbklass i att endast ett belägg av 125 tar 

DOK. Detta resultat pekar på att sälja snarare undantagsvis konstrueras med dubbelt objekt (= 

kriterium 1). Det visar sig dessutom svårt att hitta belägg på passiva meningar med sälja med 

passiviserad mottagare även i en sökmotor som Google. Konstruktionen 
?
ngn säljs ngt är 

alltså tveksam (= kriterium 2b). Båda kriterierna tyder på att sälja genomgående tar paradigm 

II förutom i några undantag som (66): 

 

(66) Jag menar, som kompensation för att vi dödade hästarna de gav oss så 

säljer vi dem ett plan som inte kan flyga. (Parole) 

 

Betydelsen av sälja skiljer sig här på något sätt från verbets betydelse som uttrycks i exemplet 

nedan: 

 

(67) Och fransmännen är ena horor som säljer så mycket vapen de vill ha till 

dem (Parole) 

 

Observera först att mottagaren i båda beläggen betecknas av pronomenet dem, och att de 

respektive föremålen är lika tunga. Det lätta pronomenet kommer emellertid inte före det 

tyngre föremålet i (67). Tyngdprincipen verkar alltså inte påverka konstruktionsvalet hos 

denna mening. Detta stöder konstaterandet att sälja används enligt paradigm II här, så att 

OAK konstrueras obligatoriskt oberoende av andra förhållanden. När de uttryckta 

betydelserna mellan (66) och (67) jämförs, kan fastställas att de respektive avsikterna med 

försäljningen är olika. Hos (67) är det tal om en normal försäljningssituation där en försäljare, 

fransmännen, säljer något till en mottagare som avser att dra nytta av det köpta. I mening (66) 

framhävs däremot en ovanlig markerad aspekt av en försäljningssituation. Här gäller att 

försäljaren vill förorsaka köparen besvär genom att sälja något obrukbart. I ägobytet fokuseras 

således på perspektivet av mottagaren, som vållas skada. Betydelsen som uttrycks i (66) knyts 

alltså till paradigm I.
45

 Perspektivet som framhävs i den uttryckta försäljningssituationen i 

exempel (67) utgörs däremot av varorna som säljs. Denna omarkerade betydelse av sälja 

knyts i sin tur till paradigm II. 

 

Sammanfattningsvis bedömer jag på grund av båda kriterierna och på grund av den uttryckta 

betydelsen av sälja att verbet konstrueras enligt paradigm II med undantag av några 

användningar, som då också framhäver en särpräglad markerad betydelse av verbet. Av de 

125 undersökta meningarna med sälja förekommer inga fler användningar förutom mening 

(66) som gäller paradigm I. Alla fall förutom (66) gäller alltså en bruklig försäljningssituation. 

 

Det sista undersökta verbet i denna klass är erbjuda. Detta verb konstrueras i mitt 

språkmaterial företrädesvis med dubbelt objekt. Av de 13 fall som tar OAK konstrueras ett 

fall enligt paradigm II: 

 

(68) En gång hade hon i drömmen omfamnat henne som sitt eget barn, (...) till 

sist hade gått till den höge baronen och erbjudit åt terrasserna sin fula 

friarlösa tältstolpe till dotter. (Parole) 

 

I mening (68) placeras det bundna adverbialet åt terrasserna före det direkta objektet, så 

paradigm II gäller här. Föremålet sin fula friarlösa tältstolpe fungerar som ett offer i 

                                                
45 Även andra betydelsenyanser uttrycks av verbet sälja med dubbelt objekt. Observera till exempel följande 

belägg: ”Online resebyråer är detaljhandlare som endast kan sälja dig de produkter de har på sina hyllor.” 
(www.google.se) Sälja används här i betydelsen erbjuda. 
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sammanhanget. Erbjuda används i betydelsen offra.
46

 Ett föremål som knyts till verbet 

erbjuda använt enligt paradigm I betecknar däremot genomgående en tjänst, en befattning, 

mat eller drick, eller andra sådana saker som är avsedda att vara nyttiga utifrån mottagarens 

perspektiv: 

 

(69) Även det privatiserade British Telecom International har erbjudit svenska 

kunder billigare teleförbindelser än det svenska televerkets. (Parole) 

 

 

4.1.2. Transport: räcka, lämna, sända, skicka 

 

Förekomsten av de respektive konstruktionsalternativen hos dessa fyra transportverb återges i 

Tabell 11. Hos varje verb har jag kunnat betrakta 125 meningar förutom hos sända där Parole 

endast ger 95 meningar med både mottagare och föremål utsatta och efter verbet. 

 

Verb Dubbelt objekt (DOK) Objekt + Bundet adverbial (OAK) 

räcka 86 (68,8 %) 39 (31,2 %) 

lämna 16 (12,8 %) 109 (87,2 %) 

sända 12 (12,6 %) 83 (87,4 %) 

skicka 17 (13,6 %) 108 (86,4 %) 

Tabell 11. Konstruktionsvalet hos bitransitiva verb som betecknar transport. 

 

Hos lämna, sända, och skicka konstrueras övervägande OAK. Endast hos räcka är DOK 

dominerande. 

 

Verbet räcka konstrueras över det hela taget ogärna i passiv. Parole ger totalt endast sex 

passiva meningar med räcka.
47

 Av detta skäl bedömer jag paradigmvalet hos detta verb endast 

på grund av kriterium 1 om satsen kan skrivas om som DOK: 

 

(70) Spretande flyhänt skriver han ut ett recept, river bort det från blocket och 

räcker det till farmor. (Parole) 

Han räcker farmor receptet. 

 

Ovanstående användning av räcka tar alltså paradigm I. Två belägg med räcka tar paradigm 

II: 

 

(71) Han sköt sitt första skott i luften, räcker vapnet bakåt till mig, för att få 

det laddat (Parole) 

*Han räcker bakåt mig vapnet. 

 

                                                
46 Jamför t.ex. med ”Nu menar en del att när Abraham tog med sig sin son för att offra honom åt Gud genom att 

döda honom och lägga honom på det brinnande altaret” (www.google.se). Lägg märke till att offra även kan ta 

dubbelt objekt: ”När Krishna ber oss att offra Honom mat, måste vi förstå att Han inbjuder oss att återupprätta 

vår eviga relation med Honom” (www.google.se). Här används offra i analogi med strukturen ”erbjuda ngn 

mat”, och det possessiva förhållandet framhävs mellan Krishna och maten som den erbjuds och inte själva 

offrandet. 
47 Jämför med att uppslagsformen “räcker” i aktiv diates ger 1940 träffar i Parole. En jämförelse med ett annat 

bitransitivt verb: den aktiva verbformen “erbjuder” ger 535 träffar i Parole och den passiva verbformen “erbjuds” 

ger ännu 248 träffar. 
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(72) Han tog upp ur fickan samma ask som han hade visat Van Aldin i Cannes, 

öppnade den, plockade ut rubinerna och sköt dem över bordet till 

Papopolous. (...) ”För att vara falska är de mycket vackra, som jag sa 

nyss", sa Papopolous och räckte dem tillbaka till Poirot (Parole) 

*Papopolous räckte tillbaka Poirot juvelerna. 

 

Båda satserna är ogrammatiska när de konstrueras med dubbelt objekt om riktningsadverben 

bakåt och tillbaka inte utelämnas. Båda riktningsadverben betonar den rumsliga transfern som 

föremålet undergår för att flytta från den ena ägaren till den andra. Det passar ihop med den 

betydelse som paradigm II ger uttryck för, nämligen fokus på själva transfern som ägobytet 

och inte det possessiva förhållandet mellan mottagare och föremål. Jämför med att bitransitiva 

partikelverb som ge bort, räcka över, osv. inte heller kan ingå i en struktur med dubbelt 

objekt, just på grund av den rumsliga transfern som fokuseras genom partikeln. 

 

Lämna har redan framhållits i 2.1.2.3. och 3.2. som exempel på ett bitransitivt verb som 

alternativt konstrueras enligt paradigm II. 83 av de 109 fall som tar OAK tillhör paradigm II, 

företrädesvis i betydelsen överlämna eller lämna över. Observera till exempel följande 

mening: 

 

(73) Den svenska säkerhetspolisen lämnade under kriget uppgifter till den 

finska hemliga polisen (Parole) 

*Den svenska säkerhetspolisen lämnade under kriget den finska 

hemliga polisen uppgifter. 
?
Den finska hemliga polisen lämnades uppgifter. 

Uppgifter lämnades till den finska hemliga polisen. 

 

Lämna kan ersättas av lämna över eller överlämna i mening (73): jämför med exempel (30) 

på överlämna som används i en helt jämförbart sammanhang. Typiska situationer där lämna 

tar paradigm II gäller ägobyten som innebär ett överlämnande av ansvar (se också 2.1.2.2.): 

 

(74) Det var löjligt att han stack upp: bättre att retirera och lämna ansvaret åt 

dem (Parole) 
?
Att lämna dem ansvaret. 

?
Dem lämnas ansvaret. 

Ansvaret lämnas åt dem. 

 

Ett antal meningar med lämna som också konstrueras enligt paradigm II gäller vändningen 

lämna plats åt, som förekommer 14 gånger.
48

 

 

(75) Och de äldre är för vitala och vill inte lämna plats åt de unga. (Parole) 

 Plats lämnas åt de unga. 
?
De unga lämnas plats. 

?
De äldre vill inte lämna de unga plats. 

 

När lämna används enligt paradigm I är det ofta med ett direkt objekt som syftar på en typ av 

budskap i en kommunikativ handling som till exempel meddelande (se (35) i 2.1.2.3.). En 

annan typ av sats där lämna tar paradigm I är med föremålet ro: 

 

                                                
48 Paradigm II-verbet överlämna kan även ersätta verbet lämna i denna vändning: ”Du kan överlämna din plats 

till en kollega” (www.google.se). 
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(76) Liksom Palmemordet i Sverige är Brabantmördarnas framfart i Belgien en 

olöst gåta som inte lämnar landet någon ro (Parole) 

 

Detta är ett vanligt mönster: 11 av de 125 beläggen (och av 16 belägg som tar DOK) gäller 

denna fras. Denna sats är en fast vändning som till och med är ogrammatisk med bundet 

adverbial: *lämna ro åt ngn. 

 

Följande verb som uttrycker transport är sända. Paradigm II dominerar över paradigm I hos 

detta verb: 57 av de 83 beläggen med bundet adverbial tar paradigm II, som i (77): 

 

(77) hur än McCormack sökte honom med hjälp av hundens radiohalsband, 

som sänder en signal till en bärbar mottagare (Parole) 

*Hundens radiohalsband sänder en bärbar mottagare en signal. 
?
En bärbar mottagare sänds en signal. 

En signal sänds till en bärbar mottagare. 

 

Verbet sända används i detta exempel i ett radiotekniskt sammanhang. Verbet kan ersättas av 

paradigm II-verbet sända ut utan att betydelse ändras.
49

 En del av paradigm II-beläggen på 

sända gäller ett sådant radiotekniskt sammanhang. Ibland används verbet metaforiskt i denna 

betydelse: 

 

(78)  4 procent i Nordrhein-Westfalen och bara drygt 3 i Bremen sänder en 

chockvåg till FDP i Bonn och Helmut Kohls koalitionsregering (Parole) 

*4 procent i Nordrhein-Westfalen och bara drygt 3 i Bremen sänder 

FDP i Bonn och Helmut Kohls koalitionsregering en chockvåg. 

 

Ett belägg på sända förekommer med den markerade ledföljden bundet adverbial före direkt 

objekt: 

 

(79) Efter förhandlingar med mig sände därför Kjell Peterson samma dag till 

Akademien ett förslag till nytt arrangemang (Parole) 

 

Observera att transformationen av ovanstående sats Kjell Peterson sände Akademien ett 

förslag till nytt arrangemang inte framstår som ogrammatisk. Denna sats förväntas dock i låg 

grad konstrueras och betonar det possessiva förhållandet mellan Akademien och förslaget. 

Mening (79) framhäver däremot själva sändandet, vilket ska ses som den neutrala omarkerade 

användningen av verbet i denna situation. 

 

Hos de andra belägg som tar paradigm II används sända i betydelsen sända/skicka iväg, 

sända in, skicka vidare eller sända ut. Till exempel följande meningar: 

 

(80) De har också sänt frågeformulär till de utfrågade barnens föräldrar 

(Parole) 
?
De har också sänt de utfrågade barnens föräldrar frågeformulär. 

?
De utfrågade barnens föräldrar har sänts frågeformulär. 

Frågeformulär har sänts till de utfrågade barnens föräldrar. 

De har sänt ut frågeformulär till de utfrågade barnens föräldrar. 

                                                
49 Jfr. “Routern kan ju inte sända ut en signal till vissa datorer utan alla inom räckhåll fångar upp allting.” 

(www.google.se) 
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(81) Men hjälporganisationerna har sänt sina appeller till omvärlden (Parole) 
?
Hjälporganisationerna har sänt omvärlden sina appeller. 

*Omvärlden sänds hjälporganisationernas appeller. 

Appeller har sänts till omvärlden. 

Hjälporganisationer har sänt ut sina appeller till omvärlden. 

 

(82) Forskarna sände sitt mumiemanuskript till Naturwissenschaften i april 

1992 (Parole) 

Forskare sände Naturwissenschaften sitt mumiemanuskript. 
??

Naturwissenschaften sändes forskarnas mumiemanuskript. 

Mumiemanuskriptet sändes till Naturwisschenschaften. 

Forskarna sände iväg sitt mumiemanuskript till Naturwissenschaften. 

 

Lägg märke till att transformationen till DOK inte framstår som ogrammatisk i (82). Här 

gäller samma påpekande som hos mening (79) som tar paradigm II. I ovanstående meningar 

ger sända alltså uttryck för ett ägobyte som betecknas utifrån perspektivet av föremålet som 

ska sändas och inte utifrån perspektivet av mottagaren som blir föremålets nya innehavare. 

Detta är däremot fallet i mening (83): 

 

(83) Bel-ka-Trazet bad aldrig om något från Lak men vi gjorde som jag har 

sagt bytesaffärer och äldsten ansåg det klokt att då och då sända honom 

någon gåva. (Parole) 

 

I belägg (83) framhävs alltså det possessiva förhållandet mellan mottagare och föremål. Lägg 

också märke till att mottagaren honom i denna mening är en animat och specifik mottagare 

som är förankrad i sammanhanget (vilket inte är fallet hos de respektive mottagarna i (80), 

(81) och (82)), och att föremålet gåva kan anses som en prototypisk ägodel (vilket till 

exempel frågeformulär i (80) inte är). 

 

Situationen hos verbet skicka är jämförbar med sända. Paradigm II är dominerande och 

konstrueras i 71 av de 108 beläggen som tar OAK. Paradigm I framhäver den possessiva 

aspekten av transporten: 

 

(84) Men en gång, när jag uppträdde hos Karl Gerhard, skickade han mig den 

största rosenbukett jag någonsin fått (Parole) 

 

Två exempel på skicka enligt paradigm II: 

 

(85) Misstaget beror i så fall på kronofogden som sedan skickat uppgifterna 

vidare till SDN centrum. (Parole) 

*Kronofogden har skickat vidare SDN centrum uppgifterna. 

 

(86) Spring har skickat brev till utrikesministrarna, där han rangordnar vad de 

bör tala om. (Parole) 
?
Spring har skickat utrikesministrarna brev. 

?
Utrikesministrarna har skickats brev. 

Brev har skickats till utrikesministrarna. 
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I (85) fäster riktningsadverbet vidare uppmärksamheten på den rumsliga transfern ägobytet 

innebär. Det är därför omöjligt att skriva om denna struktur med adverbet vidare som en sats 

med dubbelt objekt (jfr. några exempel hos verbet räcka ovan). I (86) framhävs den 

possessiva relationen mellan brev och utrikesministrarna inte heller. I en sådan situation 

konstrueras gärna partikelverbet skicka ut som i (87): 

 

(87) I dagarna har LO skickat ut brev till alla oss riksdagsledamöter från 

Västernorrland. (www.google.se) 

 

Mottagarna utrikesministrarna och riksdagsledamöter i meningarna (86) respektive (87) 

syftar på anonyma okända personer. Därför är det logiskt att själva skickandet är semantiskt 

viktigare än den possessiva relationen mellan brevet och dess avsedda mottagare. I belägg 

(84) är mottagaren dock en bestämd person (nämligen talaren själv) som är förankrad i 

sammanhanget. Därför är det i denna situation meningsfullt att ägobytet betecknas enligt 

paradigm I, alltså med utgångspunkt i mottagaren som får något.
50

 Föremålet den största 

rosenbukett jag någonsin fått i (84) fungerar också som en mer typisk ägodel än uppgifterna 

och brev i (85) och (86). 

 

 

4.1.3. Kommunikation: säga, visa, meddela 

 

Först vill jag påpeka att ett problem har uppstått beträffande analysen av verbet säga. Det 

finns också partikelverben säga åt och säga till som båda betyder ”ge (ngn) befallning eller 

tillrättavisning” (NSO 2004:1198). Strukturen ”säga åt/till ngn ngt” kan alltså analyseras på 

två sätt, nämligen antingen som bitransitivt partikelverb (åt/till är betonade partiklar) eller 

som bitransitivt verb med bundet adverbial före direkt objekt (åt/till är obetonade 

prepositioner). I denna undersökning arbetar jag med skriftspråk, så denna tvetydiga struktur 

kan inte omedelbart disambigueras. 

 

Av de 125 valda beläggen på säga som jag har undersökt tar 36 belägg strukturen ”säga åt/till 

ngn ngt”. Hos partikelverben säga till och säga åt nämner den fraseologiska ordboken SSB 

strukturen ”säga till/åt ngn att + sats/infinitivfras” (2003:1171-1172) som det möjliga 

bitransitiva konstruktionsmönstret som dessa partikelverb uppträder i, alltså med ett direkt 

objekt som utgörs av en sats eller infinitivfras. Huruvida det direkta objektet utgörs av ett 

satsliknande led i strukturen ”säga till/åt ngn ngt” eller inte kan emellertid inte användas som 

ett kriterium för att skilja mellan verbet säga och partikelverbet säga till/åt. Säga utan partikel 

kan ju också ta ett satsliknande direkt objekt: 

 

(88) Han vill säga er att det inte är någon tid att förlora! (Parole) 

 

35 av dessa 36 tvetydiga belägg i undersökningsmaterialet konstrueras med ett satsliknande 

direkt objekt, förutom (89): 

 

(89) Nå, tänker du sjunga? – Jag kan inte, svarade hon darrande. – Det är 

naturligtvis din mor och din farmor som har sagt till dig det. Du är 

gammal nog att bestämma själv. (Parole) 

 

                                                
50 Jämför med exemplen (80), (81) och (82) (paradigm II) gentemot exemplet (83) (paradigm I) hos verbet 

sända. De respektive mottagarna i dessa tre paradigm II-belägg syftar på anonyma personer eller en organisation, 

vilket inte är fallet i (83) där mottagaren är en bestämd person. 
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Det direkta objektet utgörs av pronomenet det, som egentligen syftar på en infinitivfras, 

nämligen att sjunga. Av sammanhanget att döma gäller denna sats en order. Modern och 

farmodern har befallt flickan i fråga att sjunga, och det som ovanstående fragment handlar om 

är att flickan inte behöver lyda ordern om att sjunga. På samma sätt som hos meningen ovan 

skulle jag kunna undersöka sammanhanget hos varje tvetydig struktur för att sedan bedöma 

om det är fråga om en befallning eller inte. Utan uttal kan emellertid principiellt inte 

fastställas hos verbet säga om till/åt gäller antingen prepositioner eller partiklar när de 

kommer direkt efter verbet. Av detta skäl ska jag bortse från dessa 36 belägg i denna 

undersökning (89 betraktade belägg finns kvar). Därför ska jag i fortsättningen av 

undersökningen ta hänsyn till att de kvantitativa resultaten för det bitransitiva verbet säga inte 

är representativa. 

 

Fördelningen av båda konstruktionsalternativen hos de selekterade kommunikationsverben 

anges i Tabell 12. Parole gav endast 82 belägg på meddela med både mottagare och föremål 

utsatta och efter verbet. Hos säga ges ingen relativ frekvens eftersom resultatet som sagt inte 

är representativt. 

 

Verb Dubbelt objekt (DOK) Objekt + Bundet adverbial (OAK) 

säga
51

 42 47 

visa 96 (66,8 %) 29 (23,2 %) 

meddela 78 (95,1 %) 4 (4,9 %) 

Tabell 12. Konstruktionsvalet hos bitransitiva verb som betecknar kommunikation. 

 

Hos båda visa och meddela är konstruktionen med dubbelt objekt dominerande (hos meddela 

dock i högre grad). Vad gäller verbet säga kan fastställas att OAK däremot är åtminstone mer 

frekvent än DOK. 

 

Hos verbet säga tar 11 belägg av de 47 undersökta beläggen med bundet adverbial paradigm 

II. Dessa fall gäller följande typ av konstruktion: 

 

(90) Hon säger adjö till den andra kvinnan vid dörren. (Parole) 

*Hon säger den andra kvinnan adjö.  

 

Alla dessa användningar enligt paradigm II gäller alltså en struktur av typen ”säga adjö/nej 

tack/välkommen/... till ngn” där adressaten inte kan realiseras som indirekt objekt. Ett sådant 

direkt objekt gäller egentligen den semantiska rollen utsträckning. Rollen utsträckning 

används för att beteckna ett direkt objekt vars funktion är att precisera huvudverbets innehåll, 

till skillnad från mer typiska direkta objekt som betecknar ett föremål som påverkas av 

aktionen som verbet uttrycker (Holmberg & Karlsson 2006:83). Den bitransitiva vändningen 

med föremålet välkommen ”säga välkommen till” kan till exempel ersättas av verbet 

välkomna. En utsträckning har alltså automatiskt ett närmare förhållande till verbet än andra 

                                                
51 Hos verbet säga har jag hittat en struktur av typen ”säga + direkt objekt + bundet adverbial” som inte är 

bitransitiv (se 3.1. för några fler exempel på sådana ”falska” bitransitiva strukturer). Betrakta följande exempel: 

”Ja, jag gillar inte när dom unga grabbarna säger ”Norran” till mej... ” (Parole) Relationen mellan benämningen 

Norran och mej är egentligen inte possessiv utan intensiv, så att ledet till mej kan analyseras som ett bundet 

objektspredikativ (jfr. Tabell 5 och exemplen (14) och (15) i 2.1.2.2.). Säga används här egentligen i betydelsen 

kalla. Strukturerna som dessa verb uppträder i konstruerar emellertid argumenten i en olik ordning: det gäller 

”säga <namn> till ngn” gentemot ”kalla ngn <namn>”. 
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deltagarroller, och därför är det logiskt att den bitransitiva handlingen betecknas ur 

perspektivet av denna roll och inte mottagaren. 

 

Verbet visa konstrueras sex gånger enligt paradigm II. Ett belägg av dessa sex realiseras med 

bundet adverbial före direkt objekt: 

 

(91) Det var som om han velat visa för en viss person, att han fanns till och att 

han vakade över sina ägodelar. (Parole) 

 

Mottagaren en viss person syftar på en obestämd person. I ett sådant sammanhang är det alltså 

inte så viktigt precis vem som visandet riktas mot. Därför konstrueras denna kommunikativa 

handling utifrån perspektivet av föremålet som visas (dvs. paradigm II). Jämför med följande 

belägg: 

 

(92) Världen visar sitt förakt för mig nu. (Parole) 

Världen visar mig sitt förakt. 

Jag visas förakt. 

Förakt visas mig. 

 

Av båda kriterierna följer att paradigm I gäller i (92). Mottagaren mig är en bestämd person 

som är fast förankrad i sammanhanget (det är nämligen talaren själv) och i ett sådant 

sammanhang är det logiskt att ägobytet konstrueras med utgångspunkt i mottagaren som den 

kommunikativa handlingen riktas mot. När visa används enligt paradigm II som i (91) är det 

alltså snarare i en betydelse som partikelverbet visa upp uttrycker.
52

 

 

Det finns även en annan typ av struktur med visa som tar paradigm II: 

 

(93) Och du behöver ju inte visa dej för pappa. (Parole) 

*Du visar pappa dej. 

 

Denna sats gäller egentligen en reflexiv användning av verbet visa. Föremålet är det reflexiva 

pronomenet sig som syftar på subjektet. Det finns alltså ett tvång att detta reflexiva föremål 

tas som perspektiv för att konstruera ägobytet utifrån. 

 

Endast fyra belägg på meddela tar OAK. Alla dessa belägg tar paradigm I, som exempelvis 

följande belägg: 

 

(94) Jag pratar med Hodge först, sedan meddelar jag mitt beslut till pressen. 

(Parole) 

Sedan meddelar jag pressen mitt beslut. 

Pressen meddelas mitt beslut. 

Mitt beslut meddelas pressen. 

 

I en större textsamling som till exempel sökmotorn Google finns emellertid belägg på 

meddela med bundet adverbial före direkt objekt: 

 

                                                
52 Jämför med följande belägg på visa upp: ”Över 1_200 skytteföreningar på över 600 skjutbanor över hela 

landet vill på det här sättet visa upp sin sport för allmänheten.” (Parole) Detta verbs semantik fäster alltså 

uppmärksamheten på det som visas. 
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(95) Vid sjukdom skall man meddela till ridskolan att man inte kommer senast 

klockan 12.00 samma dag (www.google.se) 

 

(96) Byggherren ska meddela till byggnadsnämnden vem han har utsett till 

kvalitetsansvarig. (www.google.se) 

 

I båda dessa meningar används verbet meddela snarare i betydelsen anmäla eller uppge med 

ett förvaltningsorgan och inte en typisk animat adressat som mottagare av meddelandet. 

 

 

4.1.4. Sammanfattning och diskussion 

 

I Tabell 13 presenteras en översikt över de 11 undersökta verben och hur de uppträder i fråga 

om både syntaktisk struktur (DOK, OAK, eller ”bundet adverbial + direkt objekt”) och 

paradigmvalet. Hos verbet säga ges inget resultat för konstruktionen med bundet adverbial 

före direkt objekt, på grund av att jag inte kunde bedöma om de 36 fallen med strukturen 

”säga till/åt ngn ngt” gäller antingen verbet säga åtföljt av ett bundet adverbial eller 

partikelverbet säga till/åt (se 4.1.3.). 

 

 

Verb 

Paradigm I Paradigm II 

Dubbelt Objekt 

(DOK) 

Objekt + Badv. 

(OAK) 

Objekt + Badv. 

(OAK) 

Badv. + Objekt 

ge 106 18 1 0 

skänka 66 26 33 0 

sälja 1 0 124 0 

erbjuda 112 12 0 1 

räcka 86 37 2 0 

lämna 16 26 82 1 

sända 12 26 46 1 

skicka 17 37 71 0 

säga 42 36 11 ? 

visa 96 23 6 1 

meddela 78 4 0 0 

Totalt 632 245 385 4 

Tabell 13. Konstruktions- och paradigmvalet hos de undersökta bitransitiva verben. 

 

Tabell 13 visar att endast fyra av sammanlagt 1188 undersökta bitransitiva satser konstruerar 

ledföljden bundet adverbial före direkt objekt (resultatet för verbet säga är dock 

ofullständigt). Dessa fyra meningar gäller verben erbjuda, lämna, sända, och visa. Att dessa 

meningar gäller precis dessa verb är antagligen slumpmässigt. Även hos andra verb kan ju 

hittas belägg på denna markerade ledföljd i större textsamlingar: t.ex. meddela i (95) och (96). 

Slutsatsen är att antagandet är riktigt att denna ledföljd endast undantagsvis uppträder i 

svenskan (= ett positivt svar på Undersökningsfråga 3). Frågan varför det bryts mot ledföljden 

hos just dessa fyra meningar behandlas i följande avsnitt, så att effekten av paret 

identifierad/identifierare på konstruktionsvalet också kan tas i beaktande. 

 

Vad gäller skillnader i konstruktionsvalet mellan de olika bitransitiva verben och 

verbklasserna kan följande påpekas (= Undersökningsfråga 5). De flesta verb förknippas med 

ett klart dominerande konstruktionsalternativ. Hos bitransitiva transportverb är OAK 
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dominerande (men inte hos räcka), medan DOK är dominerande hos de andra verbklasserna. 

Angående paradigmvalet framgår av Tabell 13 att de undersökta bitransitiva verben i olik 

utsträckning tar paradigm II: från inte (meddela) till nästan alltid (sälja). Med hänsyn till de 

olika verbklasserna kan konstateras att verb som betecknar både ägobyte, transport och 

kommunikation används enligt båda paradigmen. En skillnad ska dock poängteras mellan 

dessa verbklasser. De bitransitiva verb som ger uttryck för transport används mest enligt 

paradigm II. Detta gäller i alla fall för verben lämna, sända och skicka. Hos räcka är 

paradigm I däremot det omarkerade dominerande konstruktionsmönstret när verbet används 

bitransitivt. 

 

I Tabell 14 visas frekvensen av antalet fall som tar paradigm II hos varje verb. Verbet säga 

utelämnas eftersom de kvantitativa resultaten för paradigmvalet som sagt inte är fullständiga. 

De verb som övervägande tar paradigm I respektive paradigm II har placerats mest till vänster 

respektive till höger. Till Tabell 14 fogas de icke-undersökta verben donera (ägobyte), slänga 

(transport), och berätta (kommunikation). Dessa verb tar obligatoriskt en preposition före 

mottagaren, och konstrueras alltså enligt paradigm II. Således kompletterar de tabellen. 

 

Paradigm I Pdgm I > Pdgm II Pdgm I < Pdgm II Paradigm II 

 ge (0,8 %) 

 erbjuda (0,8 %) 

  räcka (1,6 %) 

 

 

           visa (4,8 %) 

meddela (0 %) 

skänka (26,4 %)  

 

lämna (66,4 %) 

sända (60,0 %) 

skicka (56,8 %) 

sälja (99,2 %) 

donera 

 

slänga 

 

berätta 

Tabell 14. Paradigmvalet hos de undersökta bitransitiva verben (relativ frekvens paradigm II). 

 

En slutsats som kan dras av Tabellerna 13 och 14 är att så gott som alla de undersökta verben 

även tar paradigm II. Denna slutsats utgör egentligen ett direkt positivt svar på 

Undersökningsfråga 1 om det finns fler verb utöver lämna som delvis används enligt 

paradigm II. 

 

De undersökta bitransitiva verben kan indelas i tre grupper enligt i vilken grad de tar 

paradigm II. En första grupp innehåller de verb som endast i låg grad konstrueras enligt 

paradigm II: ge, erbjuda, räcka, visa, och meddela. En andra grupp gäller verb (i själva verket 

endast skänka) som tar båda paradigmen i viss utsträckning, men som emellertid används mer 

enligt paradigm I. En tredje grupp omfattar de verb som tar båda men ändå mer paradigm II: 

lämna, skänka, och skicka. Därtill kan en fjärde grupp räknas, nämligen de verb som 

huvudsakligen konstrueras enligt paradigm II och bara undantagsvis enligt paradigm I: sälja, 

donera, slänga och berätta. Verb som donera och berätta kan nämligen marginellt ta dubbelt 

objekt (se fotnoterna 9 och 34). Även hos verbet slänga finns belägg på att verbet används 

enligt paradigm I:  

 

(97) Försökte slänga henne en godis men den frös fast i min vante så det blev 

väldigt rörigt innan jag hittade den på mitt finger. (www.google.se)
53

 

                                                
53 Jag vill påpeka att de flesta paradigm I-exempel hos ett verb som slänga som kan hittas på nätet kommer 

nästan uteslutande från bloggar eller likartade textgenrer. En blogg är en textgenre som präglas av informellt 

kreativt språk. Detta konstaterande ger en aning om att faktorn stil spelar en roll i konstruktionsvalet i dessa fall. 

En struktur med dubbelt objekt hos slänga konstrueras möjligtvis genom påverkan av engelskan. Motsvarigheten 

throw tar nämligen både DOK och OAK (Levin 1993:46). 
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En undersökning av ännu fler bitransitiva verb ska avgöra om det i och för sig är meningsfullt 

att avgränsa fyra enskilda grupper i detta hänseende. I själva verket skulle denna fördelning 

lika mycket kunna anses som ett kontinuum. Hur som helst kan inget av de undersökta verben 

betraktas som ett ”rent” paradigm I-verb eller paradigm II-verb. Paradigmvalet är alltså inte 

en fråga om antingen eller, utan en fråga om i vilken grad. 

 

I avsnitt 2.1.2.3. har jag beskrivit den strukturella syntaktisk-semantiska skillnaden mellan 

båda paradigmen. Paradigm I konstruerar en bitransitiv struktur med mottagaren som 

syntaktisk-semantisk utgångspunkt. Paradigm I kan då tolkas som det paradigm som 

framhäver den possessiva aspekten av ägobytet. Paradigm II konstruerar i sin tur en bitransitiv 

struktur med föremålet som syntaktisk-semantisk utgångspunkt. Paradigm II kan då tolkas 

som det paradigm som framhäver transfern som äger rum under ägobytet. Undersökningen 

ger dock en ökad insikt om hur dessa paradigm kan tolkas semantiskt hos de olika bitransitiva 

verben. I själva verket är det främst hos bitransitiva transportverb meningsfullt att tolka 

paradigm II som ”transfer”-paradigmet. De två användningarna av räcka enligt paradigm II 

(exempel (71) och (72)) framhäver mycket tydligt en rumslig transfer genom rumsadverbialen 

som modifierar mottagaren. När verben sända och skicka används enligt paradigm II kan de 

gärna ersättas av partikelverb som sända/skicka iväg eller sända/skicka ut som genom dessa 

partiklar fäster uppmärksamheten på den rumsliga transfern som betydelserna av sända och 

skicka innebär. När dessa verb då tar paradigm I framgår mycket tydligt ägobytets possessiva 

aspekt. Mottagaren är typiskt en bestämd och animat mottagare som är förankrad i 

sammanhanget (jfr. honom (83) gentemot de utfrågade barnens föräldrar (80) eller 

omvärlden (81)), samtidigt som föremålet fungerar som en typisk ägodel (jfr. någon gåva (83) 

gentemot frågeformulär (80) eller sina appeller (81)). 

 

Hos de andra undersökta verben är det däremot inte så självfallet att tolka paradigm II som det 

paradigm som framhäver rumslig transfer. Hos lämna betecknar paradigm II en handling som 

bäst beskrivs av en situation där agens lämnar över ett ansvar för ett abstrakt föremål till en 

mottagare (se också 2.1.2.3.). Här är det lite krångligt att tolka denna användning i termer av 

en rumslig transfer som sätts i fokus. Hos dessa verb är det egentligen lättast att tolka den 

uttryckta betydelsen som förknippas med paradigm II med hjälp av ett motsvarande 

bitransitivt verb som genomgående tar paradigm II. Till exempel kan skänka och ge ersättas 

av skänka bort eller donera när de används enligt paradigm II, erbjuda av offra, lämna av 

lämna över eller överlämna, skicka av skicka iväg/ut/vidare, osv. På det sättet får man ett 

antal dubbletter (jfr. Davidse 1996a:316): till exempel skänka-donera och erbjuda-offra. 

Dessa dubbletter uttrycker en likartad lexikal betydelse men skiljer sig strukturellt genom 

paradigmet de domineras av. Till exempel kan paret skänka-donera semantiskt tolkas som 

följer. Både skänka och donera uttrycker ett ägobyte där föremålet ska anses som en gåva.
54

 I 

detta avseende skiljer de sig båda från ett verb som ge som är neutral i förhållande till statusen 

av föremålet. Den strukturella skillnaden dem emellan är att verbet skänka konstruerar 

ägobytet utifrån perspektivet av mottagaren som får en gåva (den possessiva aspekten 

framhävs på detta sätt), medan donera däremot konstruerar ägobytet utifrån perspektivet av 

donationen som skänks bort. Detta utgör den omarkerade neutrala användningen/tolkningen 

av båda verben. När skänka däremot används enligt paradigm II konstrueras handlingen 

                                                
54 Denna lexikala betydelse har de gemensamt, men naturligtvis kännetecknas de därutöver av specifika 

situationer eller sammanhang de används i. Donera används främst när mottagaren gäller ett välgörande ändamål 

och föremålet ett belopp, samt vid organdonation. Skänka används däremot inte i ett sådant specifikt 

sammanhang som donera används i. Dessutom konstrueras skänka i hög grad vid bildliga ägobyten, vilket är 

sällsynt med donera. 
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utifrån perspektivet av själva föremålet som skänks bort: detta är då den markerade 

tolkningen/användningen av verbet skänka, som motsvarar verbet donera i denna användning. 

När donera i sin tur används enligt paradigm I konstrueras handlingen utifrån perspektivet av 

mottagaren som får något, en användning som motsvarar verbet skänka. Följande belägg på 

donera enligt paradigm I belyser denna markerade användning/tolkning av verbet: 

 

(98) Det kändes som en mycket bisarr fråga att ställa - ”Hej kusin, är du 

fortfarande intresserad av att donera mig en njure?”. (www.google.se) 

 

Talaren ställer frågan om den kan få en njure som donation, och betraktar alltså situationen 

utifrån sin egen synvinkel. I enlighet därmed konstruerar talaren ägobytet ur sitt eget 

perspektiv av att låta njuren komma i hans ägo, och inte utifrån perspektivet av njuren som 

doneras till någon person. Skänka utgör alltså en utmärkt synonym för donera i denna 

mening. 

 

Samma resonemang som med verbparet skänka-donera kan också tillämpas på dubbletten 

erbjuda-offra. Den gemensamma betydelsen för båda verben är att föremålet betecknar ett 

slags erbjudande (oavsett de specifika sammanhang som de används i, t.ex. offra som en 

religiös handling). Den strukturella skillnaden är att båda verben konstruerar ägobyten utifrån 

olika perspektiv, antingen utifrån mottagaren som erbjuds något (paradigm I) eller utifrån 

föremålet som offras till någon (paradigm II). En användning av erbjuda enligt paradigm II 

eller av offra enligt paradigm I är då markerad men förekommer (se 4.1.1., särskilt fotnot 46).  

 

Hos transportverben skicka och sända verkar sådana lexikala dubbletter inte direkt finnas.
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Hos bitransitiva kommunikationsverb kan sådana dubbletter väl läggs fram: säga-berätta, 

meddela-uppge, och visa-demonstrera. Betrakta till exempel dubbletten visa-demonstera: 

 

(99) Kunnig personal som hjälper till med träningsschema och visar dig alla 

maskiner. (www.google.se) 

 

(100) Vi demonstrerar verktyget för dig så att du kan se hur det fungerar i 

praktiken. (www.google.se) 

 

Verbet visa konstruerar ägobytet utifrån perspektivet av adressaten. Verbet demonstrera 

konstruerar däremot ägobytet utifrån perspektivet av föremålet som visas (som partikelverbet 

visa upp, se 4.1.3.). Beträffande dessa kommunikationsverb beskrivs paradigmvalet 

semantiskt bäst med hjälp av dessa dubbletter och de olika perspektiven som de konstruerar 

den kommunikativa handlingen utifrån (utgående från mottagaren eller föremålet?). Det är 

mycket krångligt att tolka paradigm I hos dessa kommunikativa handlingar i termer av ett 

possessivt förhållande som fokuseras på, och paradigm II i termer av en transfer som 

fokuseras på. 

 

                                                
55 I till exempel nederländskan finns sådana lexikala dubbletter med de motsvarande verb sturen (skicka) och 

zenden (sända) Till exempel dubbletten sturen-versturen: 

(a) Ik stuur hun een brief. / Ik stuur een brief naar hun. 

[Jag skickar dem ett brev. / Jag skickar ett brev till dem] 

(b) Ik verstuur een brief naar hun. / *Ik verstuur hun een brief. 

[Jag skickar ett brev till dem. / Jag skickar dem ett brev] 

Det bitransitiva verbet sturen tar paradigm I och det bitransitiva verbet versturen tar paradigm II. Samma gäller 

för verbet dubbletten zenden-verzenden. 
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Betydelsen av ett bitransitivt verb ska sammanfattningsvis beskrivas på grund av två 

grundläggande drag: å ena sidan den specifika lexikala betydelsen som verbet uttrycker (t.ex. 

är ägobytet neutral, eller handlar det om en skänk, ett erbjudande, osv.) och å andra sidan den 

strukturella betydelsen som det uttrycker. Denna sista aspekt av betydelsen anger ur vilket 

perspektiv ägobytet konstrueras i en omarkerad användning av verbet: antingen utifrån 

mottagaren som får något (kommunicerat) eller utifrån föremålet som överräcks 

(kommuniceras) till någon. 

 

Till sist i detta avsnitt vill jag påpeka att det ibland har förefallit mig svårt att avgöra huruvida 

en konstruktion av typen ”verb + direkt objekt + bundet adverbial” gäller paradigm I eller 

paradigm II. Jag vill belysa detta med ett exempel på verbet lämna som tar OAK: 

 

(101) Samtidigt ska Kanal 1-chefen Ingvar Bengtsson lämna sitt förslag till 

SVT:s nyhetsorganisation (Parole) 

  

Denna mening återger en situation där det inte är fråga om att ett konkret possessivt ägobyte 

framhävs: ett förslag utgör ingen typisk ägodel och en organisation utgör ingen typisk animat 

mottagare. Det är därför meningsfullt att konstruera detta ägobyte genom perspektivet av 

föremålet som överlämnas snarare än genom perspektivet av mottagaren som får något (dvs. 

paradigm II). Lämna kan dessutom ersättas av paradigm II-verbet lämna in här utan att 

meningen får en särpräglad betydelse. På grund av betydelsen som uttrycks här bedöms alltså 

att denna mening gäller paradigm II. Transformationen av denna bitransitiva sats till en sats 

med dubbelt objekt framstår dock inte som ogrammatisk: 

 

(102) Ingvar Bengtsson ska lämna SVT:s nyhetsorganisation sitt förslag. 

 

Man kan använda denna struktur för att framhäva ett konkret possessivt ägobyte som äger 

rum mellan Ingvar Bengtsson och SVT:s nyhetsorganisation. Det kan emellertid förväntas att 

denna sats i väldigt låg grad konstrueras med dubbelt objekt. Slutsatsen i detta hänseende är 

att en viss bitransitiv handling inte nödvändigtvis ska konstrueras enligt ett bestämt paradigm. 

Det är klart att talaren alltid i viss mån har friheten att konstruera ett ägobyte hur som helst, 

antingen som DOK, OAK eller även med bundet adverbial före direkt objekt. Därför 

förekommer det ibland att det är svårt att avgöra om strukturen OAK kan skrivas om som 

DOK eller inte (vilket är ett kriterium på paradigmvalet) just genom en viss frihet som alltid 

finns. Detta betyder inte att en strukturell skillnad mellan ett paradigm I och ett paradigm II är 

meningslös: talarens frihet att konstruera ägobytet hur som helst är dock begränsad. En viss 

situation med ett bitransitivt verb ska alltid föredra ett bestämt paradigm. Talaren ska alltid 

vara benägen att konstruera det föreliggande ägobytet antingen uteslutande med bundet 

adverbial (vilket betyder paradigm II) eller eventuellt även med dubbelt objekt (vilket betyder 

paradigm I). Paradigmvalet utgör alltså inte ett absolut tvång, utan snarare en stark tendens. 

Vad gäller till exempel meningarna (101) och (102) förväntas att det gäller en stark tendens 

att satsen konstrueras som i (101) med OAK. 

 

 

 

4.2. Identifierad/identifierare och konstruktionsvalet 
 

Detta avsnitt behandlar Undersökningsfråga 2 om påverkan av den identifierande relationen 

mellan mottagare och föremål på konstruktionsvalet. Tesen är att den konstruktion väljs som 

innebär att identifierad föregår identifierare (när paradigm I tas), om någon annan faktor som 
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exempelvis kontrastiv informationsfokus inte påverkar ledföljden. Strukturen av detta avsnitt 

motsvarar förra avsnittet. Varje semantisk klass av bitranistiva verb betraktas först separat. De 

belägg som konstrueras enligt paradigm II redovisas inte separat hos varje verb i detta avsnitt. 

Hypotesen som granskas här avser egentligen endast användningarna enligt paradigm I. Hos 

paradigm II konstrueras nämligen så gott som alltid OAK (se 4.1.4.). Till slut diskuteras och 

sammanfattas dessa undersökningsresultat i avsnitt 4.2.4. 

 

 

4.2.1. (Tänkt) ägobyte: ge, skänka, sälja, erbjuda 

 

Resultatet av undersökningen för verbet ge redovisas i Tabell 15. I det följande markeras de 

deltagare som uppbär rollen identifierare med versaler. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

ge ngn NGT: 105 (84,7 %) 

Ib 

ge NGT till ngn: 7 (5,6 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

ge NGN ngt: 1 (0,8 %) 

Id 

ge ngt till NGN: 11 (8,8 %) 

Tabell 15. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet ge (paradigm I). 

 

Konstruktionsmönster Ia är klart dominerande hos verbet ge. 7 (Ib) plus 1 (Ic) belägg är 

markerade (6,4 %). Fallet av typen ”ge NGN ngt” (Ic) gäller kontrastiv informationsfokus på 

mottagaren (se exempel (24) i avsnitt 2.1.2.2.). Ett av de 7 fallen av typen ”ge NGT till ngn” 

(Ib) kan likaså hänföras till kontrastiv fokus på identifieraren. Hos två av dessa fall kan 

tyngdprincipen framkastas som orsaken till ett markerat konstruktionsmönster: 

 

(103) Frankrikes nye socialistiske premiärminister Lionel Jospin lät samtidigt 

förstå att hans regering vill återuppliva EU:s satsning på stora europeiska 

infrastrukturprojekt, de s.k. transeuropeiska nätverken. (...) Flera tidigare 

EU-toppmöten har gett SIN VÄLSIGNELSE åt de transeuropeiska nätverken. 

(Parole) 

 Vad har flera tidigare EU-toppmöten gett åt de transeuropeiska 

nätverken? 

 

Detta sista led de transeuropeiska nätverken är tyngre än sin välsignelse. Hos de fyra andra av 

dessa markerade belägg är det inte självklart att tyngdprincipen är orsaken till valet av OAK: 

 

(104) Också i "Arkadien" är platsen det som ger BETYDELSE åt handlingen. 

(Parole) 

 Vad ger platsen åt handlingen? 

 

Skälet till att OAK väljs här är oklart. Betydelse är lika tung som handlingen. En möjlig 

förklaring sammanhänger kanske ändå med tyngdprincipen. DOK hos verbet ge kan anses 

som ett mindre stabilt konstruktionsval, så att konstruktionen endast väljs när föremålet är 

betydligt tyngre än mottagaren. Denna förklaring grundar sig på att många av mina 

undersökta belägg av typen ”ge ngn NGT” i själva verket gäller lätta pronominella mottagare. 

Hos de tre andra markerade beläggen är båda leden också ungefär lika tunga. Det gäller 

emellertid inte i regel att det första ledet är påtagligt lättare än det andra hos DOK: 
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(105) I över en månad hade han envist skjutit undan tankarna, vägrat ge 

känslorna ORD. (Parole) 

 Vad hade han vägrat ge känslorna? 

 

föremål = identifierare 

Ia 

skänka ngn NGT: 66 (71,7 %) 

Ib 

skänka NGT till ngn: 7 (7,6 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

skänka NGN ngt: 0 (0 %) 

Id 

skänka ngt till NGN: 19 (20,7 %) 

Tabell 16. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet skänka (paradigm I). 

 

Tabell 16 visar att konstruktionsmönster Ia är mest frekvent hos verbet skänka. 7 belägg är 

markerade (7,6 %), som alla gäller konstruktionsmönstret Ib. Ett fall kan förklaras av 

kontrastiv informationsfokus: 

 

(106) Dokumentärgenren skänker ingalunda automatiskt EN STÖRRE 

TROVÄRDIGHET åt en text (Parole) 

 Vad skänker dokumentärgenren åt en text? 

 

Det faktum att dokumentärgenren skänker en text inte nödvändigtvis automatiskt en större 

trovärdighet betonas här genom att denna förnekande fras ingalunda automatiskt en större 

trovärdighet flyttas fram i satsen. Det modifierande adverbet ingalunda som används i stället 

för den mer neutrala negationen inte förstärker också ifrågasättandet som kommer till uttryck i 

denna sats. Dessa andra markerade fall kan förklaras av tyngdprincipen. I alla dessa meningar 

är det andra ledet tyngre än det första som i (107): 

 

(107) Men ännu så länge var det inte figuren som de flesta lade märke till hos 

henne, utan någonting visst i hennes ansikte. Inte för att det var särskilt 

vackert, även om de täta ögonfransarna skänkte DJUP åt hennes redan 

mörkt bruna ögon (Parole) 

 Vad skänkte de täta ögonfransarna åt hennes redan mörkt bruna 

ögon? 

 

Det är meningslöst att redovisa konstruktionsvalet hos verbet sälja med tanke på att endast ett 

belägg tillhör paradigm I. Detta belägg (66) är av typen ”sälja ngn NGT” (Ia). 

 

föremål = identifierare 

Ia 

erbjuda ngn NGT: 106 (85,0 %) 

Ib 

erbjuda NGT till ngn: 0 (0 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

erbjuda NGN ngt: 6 (5,0 %) 

Id 

erbjuda ngt till NGN: 12 (10,0 %) 

Tabell 17. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet erbjuda (paradigm I). 

 

Av Tabell 17 framgår att konstruktionsmönstret Ia är dominerande hos verbet erbjuda. Verbet 

uppträder 6 gånger som det markerade konstruktionsmönstret Ic (5,0 %). I två fall kan 

tyngdprincipen eventuellt framkastas som förklaring: 
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(108) Under liket efter en cykel finner jag en gitarr. Den är hel och har alla 

strängar kvar (nylon). Inuti sitter en etikett: Arnes, världens bästa gitarrer. 

Generöst erbjuder jag DIG mitt fynd, men du visar inte om du vill ha den 

(Parole) 

 Vem erbjuder han sitt fynd? 

 

Det lätta pronomenet dig kommer helst så tidigt som möjligt i satsen. Men hos de andra 

markerade beläggen är skälet till varför DOK väljs mindre klart: 

 

(109) Van Aldin tände en stor cigarr sedan han först erbjudit POIROT en, men 

han tackade nej och tände en av sina egna små cigarretter. (Parole) 

 Vem har Van Aldin erbjudit en cigarr? 

 

Även tyngdprincipen överträds i ovanstående belägg. Möjligen väljs DOK här på grund av 

denna konstruktion har ett högre stilistiskt värde: citatet är uppenbarligen hämtat från en 

roman. Vidare vill jag påpeka att också beläggen av typen Ia ibland bryter mot tyngdprincipen 

hos verbet erbjuda: 

 

(110) Horns regering har gjort tvärtom. Den har erbjudit Slovakien och 

Rumänien VÄNSKAPSAVTAL för att därefter tala om de ungerska 

minoriteterna. (Parole) 

 Vad har den erbjudit Slovakien och Rumänien? 

 

Ledet Slovakien och Rumänien är alltså tyngre än vänskapsavtal. DOK hos ett verb som 

erbjuda framstår alltså som mer stabil inför tyngdprincipen än hos ett verb som ge. 

 

 

4.2.2. Transport: räcka, lämna, sända, skicka 

 

I Tabell 18 redovisas undersökningsresultaten för verbet räcka. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

räcka ngn NGT: 80 (65,0 %) 

Ib 

räcka NGT till ngn: 1 (0,8 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

räcka NGN ngt: 6 (4,9 %) 

Id 

räcka ngt till NGN: 36 (29,3 %) 

Tabell 18. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet räcka (paradigm I). 

 

Konstruktionsmönster Ia är mest frekvent hos verbet räcka. Sammanlagt realiseras 7 gånger 

(5,7 %) ett markerat konstruktionsmönster. Mening (111) gäller det markerade 

konstruktionsmönstret Ib: 

 

(111) Det var inte bara hon, som hjälptes ur en situation, alltför svår för henne 

att uthärda, även han behövde hjälp och hon var den som kunde ge honom 

den. De kunde räcka HANDEN åt varandra. (Parole) 

 Vad kunde de räcka varandra? 

 

Det är oklart varför identifierare föregår identifierad i ovanstående sats. Vändningen räcka 

handen åt/till varandra har faktiskt en mycket låg frekvens jämfört med vändningen med 
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dubbelt objekt räcka varandra handen: en sökning på Google ger knappt ett par belägg på den 

förra vändningen, utan åtskilliga belägg på den senare. 6 fall gäller Ic, däribland följande 

exempel: 

 

(112) Anita nickade och suckade djupt. Hon satte sej bredvid Ann-Charlotte i 

direktörssoffan. Ann-Charlotte hällde upp thé i en mugg och räckte 

HENNE den. (Parole) 

 Till vem räckte Ann-Charlotte den? 

 

Båda objekten är lätta pronomen och det verkar inte ligga kontrastiv informationsfokus på 

henne. Som exempel (109) på verbet erbjuda skulle faktorn stil eventuellt kunna framkastas 

som förklaring till varför DOK föredras framför OAK i detta fall: korpusexemplet är sannolikt 

ett fragment ur en roman. De fem andra markerade fallen är alla jämförbara med ovanstående 

exempel i detta hänseende. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

lämna ngn NGT: 16 (38,1 %) 

Ib 

lämna NGT till ngn: 8 (19,0 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

lämna NGN ngt: 0 (0 %) 

Id 

lämna ngt till NGN: 18 (42,9 %) 

Tabell 19. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet lämna (paradigm I). 

 

I Tabell 19 presenteras undersökningsresultaten för verbet lämna. Här är inte Ia mest frekvent 

utan Id. Alla markerade belägg är av typen Ib. Antalet markerade belägg (19,0%) är högt 

jämfört med de andra hittills behandlade verben. I ett av dessa belägg kan konstruktionsvalet 

förklaras av informationsstrukturen: 

 

(113) Ute i staden svävade hans rykte som ett gyllene dis. Han var dess, och 

judendomens, stolthet. Och inkomstkälla. (...) Sjuka och barnlösa, fattiga 

och övergivna, alla skockades de kring honom för att få tröst. Och alla 

lämnade de, hur fattiga de än var, EN LITEN SKÄRV till honom och en 

LITEN SKÄRV till staden. (Parole) 

 Vad lämnade de till honom/staden? 

 

I denna mening kommer identifierare en liten skärv två gånger före identifierad (honom 

respektive staden). Dessa identifierade mottagare honom och staden är emellertid viktigare 

utifrån informationsstrukturell synvinkel, eftersom de kontrasterar mot varandra i dessa två 

samordnade satser. I enlighet med temaprincipen placeras de sist i de respektive satserna. De 

andra beläggen av typen Ib låter sig inte direkt förklaras. Ibland överträds tyngdprincipen: 

 

(114) Om han kunde, skulle han frankt gå fram och bjuda henne på bio. 

Han visste att andra hade gjort det. Han kunde lämna ETT SKRIFTLIGT 

MEDDELANDE till henne på morgonen och innan skoldagen var slut ville 

han ha besked. (Parole) 

 Vad kunde han lämna till henne? 
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föremål = identifierare 

Ia 

sända ngn NGT: 12 (31,6 %) 

Ib 

sända NGT till ngn: 7 (18,4 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

sända NGN ngt: 0 (0 %) 

Id 

sända ngt till NGN: 19 (50,0 %) 

Tabell 20. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet sända (paradigm I). 

 

I Tabell 20 redovisas resultaten för verbet sända. Som hos verbet lämna har Id en högre 

förekomst än Ia. 7 fall (18,4 %) gäller det markerade Ib. Detta antal är jämförelsevis högt 

liksom hos lämna. Följande två belägg gäller Ib: 

 

(115) I stället för blommor – sänd PENGAR till contras. (Parole) 

 Vad ska man sända till contras? 

 

(116) Hären visade inga tecken till att ge med sig, den uthärdade Alexanders 

tystnad och frånvaro, sände INGA FÖRHANDLARE till honom, bad honom 

inte om förlåtelse och slöt upp omkring honom. (Parole) 

 Vad sände de inte till honom? 

 

Exempel (115) gäller kontrastiv fokus på pengar. Skälet till varför DOK väljs i exempel (116) 

är dock oklart. Konstruktionsvalet bryter till och med mot tyngdprincipen i denna mening. I 

detta sammanhang vill jag påpeka följande: hos varje belägg där DOK konstrueras är det 

indirekta objektet pronominellt. Det pekar på att DOK är väldigt instabilt till förmån för OAK 

hos verbet sända inför tyngdprincipen: endast när mottagarens led är väldigt lätt tycks DOK 

förekomma. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

skicka ngn NGT: 17 (31,5 %) 

Ib 

skicka NGT till ngn: 17 (31,5 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

skicka NGN ngt: 0 (0 %) 

Id 

skicka ngt till NGN: 20 (37,0 %) 

Tabell 21. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet skicka (paradigm I). 

 

Hos verbet skicka tar 17 belägg Ib (31,5 %). Liksom hos lämna och sända är Id det mest 

frekvent realiserade konstruktionsmönstret. Ett fall av dessa 17 belägg som tar Ib gäller 

kontrastiv fokus och hos ett par andra fall kan valet av detta markerade konstruktionsmönster 

hänföras till tyngdprincipen. Hos en del andra fall kan valet av OAK emellertid inte förklaras. 

Några av dessa belägg har till och med ett pronomen som indirekt objekt: 

 

(117) Inte tror jag att Stenbeck är beredd att skicka EN CHECK PÅ ÅTTA MILJONER 

till oss från New York en gång per år (Parole) 

 Vad skulle Stenbeck inte skicka oss? 

 

I detta avseende kan man dra slutsatsen att DOK ofta inte väljs när mottagaren är identifierad 

och föremålet identifierare hos verbet skicka (av Tabell 20 framgår att DOK väljs i bara 50 % 

av fallen med identifierad före identifierare). Situationen hos skicka är i detta hänseende 
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jämförbar med situationen hos verben lämna och sända. OAK konstrueras alltså gärna hos 

dessa verb oberoende av tilldelningen av paret identifierad/identifierare. 

 

 

4.2.3. Kommunikation: säga, visa, meddela 

 

I Tabell 22 redovisas undersökningsresultaten för verbet säga. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

säga ngn NGT: 42 (53,8 %) 

Ib 

säga NGT till ngn: 6 (7,7 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

säga NGN ngt: 0 (0 %) 

Id 

säga ngt till NGN: 30 (38,4 %) 

Tabell 22. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet säga (paradigm I). 

 

Ib uppträder 6 gånger (7,7 %). I alla dessa satser kan konstruktionsvalet förklaras av 

kontrastiv informationsfokus. Dessa satser i fråga är alla av typen ”inte säga NGT till ngn/säga 

INGENTING till ngn”. Genom att flytta fram det identifierande föremålet framhävs den 

uttryckta negationen i dessa meningar: 

 

(118) Martin stod kvar en stund och kände sig lite konstig. Pappa hade inte sagt 

TVÅ ORD till honom på hela tiden! (Parole) 

 Vad hade pappa sagt till honom? 

 

föremål = identifierare 

Ia 

visa ngn NGT: 95 (79,8 %) 

Ib 

visa NGT för ngn: 7 (5,9 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

visa NGN ngt: 1 (0,8 %) 

Id 

visa ngt för NGN: 16 (13,4 %) 

Tabell 23. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet visa (paradigm I). 

 

Tabell 23 visar att totalt 8 belägg på visa gäller ett markerat konstruktionsmönster (6,7 %). 

Hos några meningar kan konstruktionsvalet förklaras av kontrastiv informationsfokus, eller av 

tyngdprincipen som i meningen nedan (Ic): 

 

(119) En kväll tyckte han synd om dom eftersom dom aldrig fick vila och hällde 

ut vattnet på golvet och satte fast fåglarna på det tomma glaset igen. Han 

förnekade att han hade gjort det. Det blev ingen stor sak av det. Hans mor 

visade HANS FAR den blöta fläcken på mattan, hans far ryckte på axlarna 

och fyllde glaset igen. (Parole) 

 Till vem visade hans mor den blöta fläcken på mattan? 

 

Identifierad den blöta fläcken på mattan är tyngre än identifierare hans far. I tre fall är det inte 

klart varför konstruktionsmönstret Ib väljs: 
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(120) Getrud försöker skratta. Istället rapar hon och snyftar i ett och samma 

andetag. Man visar EFTERBÖRDEN för henne. (Parole) 

 Vad visar man för henne? 

 

Tyngdprincipen överträds här. Det sista verbet som betraktas är meddela (Tabell 24). 

 

föremål = identifierare 

Ia 

meddela ngn NGT: 70 (85,4 %) 

Ib 

meddela NGT till ngn: 0 (0,0 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

meddela NGN ngt: 8 (9,8 %) 

Id 

meddela ngt till NGN: 4 (4,8 %) 

Tabell 24. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos verbet meddela (Paradigm I). 

 

Som hos verbet erbjuda är det av båda markerade konstruktionsmönstren endast Ic som 

uppträder. Som det är fallet hos nästan alla andra verb kan en del men inte alla av dessa 

markerade meningar förklaras av faktorer som tyngdprincipen. Exempel (121) kan hänföras 

till tyngdprincipen i motsats till exempel (122): 

 

(121) Till exempel vårt samarbete med säkerhetspolisen eller hur den ska agera 

när det gäller att meddela KUNGEN vad som hänt. (Parole) 

 Vem ska den meddela vad som hänt? 

 

(122) Engla hade bett mej gå med henne på en fest till sin nya kille och jag 

meddelade ANDRO detta så snart han kröp ner till mej i sängen (Parole) 

 Vem meddelade du detta? 

 

 

4.2.4. Sammanfattning och diskussion 

 

I Tabell 25 sammanfattas de kvantitativa resultaten för paradigm I hos alla undersökta belägg. 

Totalt används 877 av de undersökta beläggen enligt paradigm I, alltså fördelade på 11 olika 

bitransitiva verb. 

 

föremål = identifierare 

Ia 

ge ngn NGT: 610 (69,6 %) 

Ib 

ge NGT till ngn: 60 (6,8 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

ge NGN ngt: 22 (2,5 %) 

Id 

ge ngt till NGN: 185 (21,1 %) 

Tabell 25. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos de undersökta bitransitiva verben 

(paradigm I). 

 

Tabell 25 bekräftar undersökningshypotesen att konstruktionsvalet korrelerar med den 

identifierande relationen mellan mottagare och föremål i den bitransitiva verbfrasen hos 

paradigm I. De omarkerade konstruktionsmönstren Ia och Id, där principen identifierad före 

identifierare gäller, väljs i 90,7 % av fallen. Det mest frekventa konstruktionsmönstret är Ia, 

som realiseras i ungefär 70 % av fallen. Id konstrueras i drygt 20 % av fallen. De markerade 

konstruktionsmönstren Ib och Ic förekommer i 6,8 % respektive 2,5 % av fallen (sammanlagt 
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9,3 %). Från dessa resultat kan också följande härledas. När mottagare är identifierad och 

föremålet identifierare väljs DOK i 610 av de 670 fallen (91,0 %), så att identifierad föregår 

identifierare. När föremålet i sin tur är identifierad och mottagaren identifierare väljs OAK i 

185 av de 207 fallen (89,3 %), så att identifierad föregår identifierare. Båda resultaten 

bekräftar denna princips styrande av konstruktionsvalet. 

 

Resultaten av Davidses undersökning av några engelska bitransitiva verb som tar paradigm I 

(367 analyserade belägg) är följande: 80,1% (Ia), 1,1 % (Ib), 0,3 % (Ic), respektive 18,5 % 

(Id) (1996a:321). Antalet fall som realiseras som konstruktionsmönstren Ia respektive Id är 

jämförbart med engelskan: i båda språken är konstruktionsmönstret Ia väldigt dominerande 

hos paradigm I. I svenskan är antalet markerade fall dock betydligt högre än i engelskan: 

sammanlagt tar 9,3 % i svenskan Ib eller Ic gentemot 1,4 % i engelskan.
56

 Dessutom kan 

endast en del av dessa markerade belägg förklaras av skäl som tyngdprincipen eller kontrastiv 

informationsfokus.
57

 Slutsatsen är att principen identifierad före identifierare styr 

konstruktionsvalet i svenskan, men att detta system emellertid inte visar sig lika stabilt som i 

engelskan. 

 

Skillnader kan uppmärksammas mellan de olika undersökta bitransitiva verben beträffande 

resultaten som jag har kommit fram till i detta avsnitt (= Undersökningsfråga 5). För det första 

överträds principen identifierad före identifierare hos några verb mer än hos andra. I Tabell 26 

sammanfattas antalet markerade fall per verb. Verbet sälja, som enbart en gång används enligt 

paradigm I, har utelämnats. 

 

Verb Ib ”NGT till ngn” Ic ”NGN ngt” Totalt markerat Totalt pdgm. I 

ge 7 1 8 (6,4 %) 124 

skänka 7 0 7 (7,6 %) 92 

erbjuda 0 6 6 (5,0 %) 124 

räcka 1 6 7 (5,7 %) 123 

lämna 8  0 8 (19,0 %) 42 

sända 7  0 7 (18,4%) 38 

skicka 17  0 17 (31,5 %) 54 

säga 6  0 6 (7,7 %) 78 

visa 7  1 8 (6,7 %) 119 

meddela 0  8 8 (9,8 %) 82 

Totalt 60 22 88 (9,3 %) 877 

Tabell 26. Förekomsten av konstruktionsmönstren Ib och Ic (paradigm I) hos de undersökta 

verben. 

 

Innan jag övergår till slutsatser ska jag påpeka att dessa kvantitativa resultat inte är lika 

representativa för varje verb. I synnerhet hos verben lämna, sända, och skicka är antalet 

belägg som tar paradigm I ganska begränsat (respektive 42, 38, och 54). En första slutsats 

som emellertid kan dras av Tabell 26 är att olika bitransitiva verb kännetecknas av ett olikt 

                                                
56 Observera att Davidses undersökning är baserad på endast de fyra engelska verben buy, offer, show, och give 

(1996a:321). När man tar hänsyn till de svenska motsvarigheterna erbjuda, visa, och ge ligger de kvantitativa 

resultaten för de respektive konstruktionsmönstren närmare Davidses resultat. För dessa tre svenska verb gäller 

följande resultat: 83,4 % (Ia), 3,8 % (Ib), 2,2 % (Ic), 10,6 % (Id). Antalet markerade fall är dock fortfarande 

högre än i engelskan. 
57 Hos verb som erbjuda och räcka kan eventuellt även faktorn stil framkastas som förklaring till att DOK väljs 

(se 3.3.1). Extra undersökning krävs emellertid för att kunna bekräfta att stil verkligen spelar en roll i 

konstruktionsvalet i dessa fall.  
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antal markerade konstruktionsmönster. Antalet markerade fall är hos de flesta bitransitiva 

verb lägre än 10 % förutom hos just de tre verben lämna, sända, och skicka, som medför ett 

förhållandevis högt antal markerade fall (respektive 19,0 %, 18,4 %, 31,5 %). Alla markerade 

fall hos dessa tre verb gäller Ib (OAK). Som angivits i avsnitt 4.2.2. kan de flesta av dessa 

markerade fall inte förklaras av faktorer som tyngdprincipen eller kontrastiv 

informationsfokus. Dessa resultat kan visserligen variera om fler belägg skulle tas i 

beaktande, men resultaten anger emellertid att OAK föredras framför DOK i många fall där 

DOK skulle förväntas i enlighet med principen identifierad före identifierare. 

 

Det är antagligen ingen slump att just dessa tre verb i hög grad föredrar OAK när DOK i 

själva verket är det omarkerade konstruktionsvalet som förväntas uppträda i enlighet med 

principen identifierad före identifierare. Dessa är nämligen de verb som i högsta grad tar 

paradigm II av de undersökta verben (i mer än hälften av fallen). Denna höga frekvens av 

belägg som används enligt paradigm II hos lämna, sända, och skicka gör att dessa verb 

automatiskt ofta konstruerar OAK. Härav följer att OAK är det konstruktionsmönster som är 

dominerande hos dessa tre verb, så att talaren huvudsakligen förknippar OAK med dessa tre 

verb. På det sättet kan det höga antalet belägg som tar det markerade konstruktionsmönstret Ib 

(OAK) hos lämna, sända, och skicka hänföras till övergeneralisering av OAK. 

 

En annan skillnad mellan dessa undersökta bitransitiva verb beträffande antalet markerade 

belägg hos paradigm I är att varje verb verkar ha en preferens för antingen det Ib eller Ic som 

markerat konstruktionsmönster. Verben ge, skänka, lämna, sända, skicka, säga, och visa tar 

nästan uteslutande Ib (OAK), medan verben erbjuda, räcka, och meddela nästan uteslutande 

Ic (DOK). Det pekar på att ett av båda konstruktionsalternativen, alltså antingen DOK eller 

OAK, kan anses som ett stabilt föredraget konstruktionsmönster hos varje enskilt verb. Hos 

verben lämna, sända, och skicka har jag framkastat en förklaring till varför DOK visar sig så 

pass instabil, nämligen på grund av att dessa verb redan i hög grad tar paradigm II, vilket gör 

att OAK övergeneraliseras. Hos skänka förekommer paradigm II också i ganska hög grad (se 

Tabell 12) och kan samma resonemang tillämpas.
58

 Hos ge, säga, och visa kan en 

övergeneralisering av OAK däremot inte tillgripas som förklaring till att DOK uppför sig 

instabil.
59

 Hos de tre verben erbjuda, räcka, och meddela är det i sin tur OAK som framstår 

som det instabila konstruktionsalternativet. Lägg märke till att inget av dessa tre verb används 

mer än i ett par fall enligt paradigm II (se Tabell 13). Dessutom är Id betydligt mindre 

frekvent hos dessa verb än Ia, så att OAK i det hela taget konstrueras i låg utsträckning. 

Särskilt hos erbjuda och meddela är DOK ett väldigt dominerande konstruktionsalternativ, så 

att talaren främst förknippas dessa bitransitiva med DOK. Förekomsten av det markerade 

konstruktionsmönstret Ic (DOK) kan alltså hänföras till en övergeneralisering av DOK hos 

båda verben. 

 

En tredje skillnad mellan de olika undersökta verben gäller förekomsten av Ia och Id. 

Frekvensen av dessa omarkerade konstruktionsmönster sammanfattas i Tabell 27. 

                                                
58 Observera att alla markerade fall hos detta verb redan kan förklaras av antingen kontrastiv informationsfokus 

eller tyngdprincipen (se 3.3.1.). 
59 Hos dessa verb kan de realiserade markerade konstruktionsmönstren emellertid i högre grad förklaras av kända 

faktorer än hos verb som lämna och sända. Hos säga kan till och med varje markerat belägg förklaras av 

kontrastiv informationsfokus.  
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Verb Ia ”NGN ngt” Id ”ngt till NGN” 

ge 105 (84,7 %) 11 (8,9 %) 

skänka 66 (71,7 %) 19 (20,7 %) 

erbjuda 106 (86,2 %) 12 (10,0 %) 

räcka 80 (65,0 %) 36 (29,3 %) 

lämna 16 (38,1 %) 18 (42,9 %) 

sända 12 (31,6 %) 19 (50,0 %) 

skicka 17 (31,4 %)  20 (37,0 %) 

säga 42 (53,8 %) 30 (38,4 %) 

visa 95 (79,8 %) 16 (13,4 %) 

meddela 70 (85,4 %) 4 (4,9 %) 

Totalt 610 (69,6 %) 185 (21,1 %) 

Tabell 27. Förekomsten av konstruktionsmönstren Ia och Id (paradigm I) hos de undersökta 

verben 

 

När man betraktar skillnaden mellan de olika semantiska klasserna av bitransitiva verb kan 

fastställas att bitransitiva verb som uttrycker transport i högsta grad tar Id. Lämna, sända och 

skicka är faktiskt de enda tre verb där Id väljs mer än Ia. Förekomsten av Ia är i genomsnitt 

81,4 % för verb som uttrycker ägobyte, bara 48,6 % för transportverb, och 74,2 % för 

kommunikationsverb. 

 

Till slut vill jag uppehålla mig vid förhållandet mellan den identifierande relationen och 

konstruktionsvalet hos paradigm II. Alla användningar enligt paradigm II hos de undersökta 

verben redovisas i Tabell 28. Verbet säga har inte räknats med på grund av att resultaten för 

paradigm II är ofullständiga hos detta verb (se 4.1.3.). Sammanlagt betraktas 378 paradigm II-

belägg i Tabell 28. 

 

mottagare = identifierare 

IIa 

lämna ngt till NGN: 267 (70,6 %) 

IIb 

lämna till NGN ngt: 0 (0 %) 

föremål = identifierare 

IIc 

lämna NGT till ngn: 107 (28,3 %) 

IId 

lämna till ngn NGT: 4 (1,1 %) 

Tabell 28. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos de undersökta bitransitiva verben 

(paradigm II). 

 

Tabell 28 visar att konstruktionsmönster IId uppträder i endast 1,1 % av fallen som tar 

paradigm II. Antagandet att ledföljden ”verb + bundet adverbial + direkt objekt” bara 

undantagsvis förekommer hos bitransitiva verb bekräftas (= Undersökningsfråga 3). Davidses 

resultat för paradigm II är följande: IIa (83 %), IIb (3 %), IIc (0,6 %), och IId (13,4 %) 

(1996a:321). Likheten mellan engelskan och svenskan är att IIa är klart dominerande. 

Skillnaden mellan båda språken är att IId huvudsakligen väljs när föremålet är identifierare i 

engelskan, medan IIc i så fall nästan alltid väljs i svenskan. 

 

Fyra av de undersökta beläggen tar alltså bundet adverbial före direkt objekt. Frågan som 

tvingar sig på i detta hänseende är vad som förklarar att denna markerade ledföljd uppträder i 

just dessa fyra fall och inte hos de andra paradigm II-beläggen med föremålet som 
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identifierare. Dessa fyra meningar har redan uppmärksammats i olika sammanhang i denna 

uppsats men räknas upp igen nedan: 

 

(123) En gång hade hon i drömmen omfamnat henne som sitt eget barn, (...) till 

sist hade gått till den höge baronen och erbjudit åt terrasserna SIN FULA 

FRIARLÖSA TÄLTSTOLPE TILL DOTTER. (Parole) 

 Vad hade hon erbjudit åt terrasserna? 

 

(124) Nu vill jag lämna till er DEN DYRBARASTE SKATT JAG HAFT PÅ JORDEN. 

Min tid är ute. Hon vände sig till flickan. – Vill du följa med Herr 

Sehnsucht hem, Margarethe? (Parole) 

 Vad vill du lämna till oss? 

 

(125) Efter förhandlingar med mig sände därför Kjell Peterson samma dag till 

Akademien ETT FÖRSLAG TILL NYTT ARRANGEMANG (Parole) 

 Vad sände Kjell Peterson till Akademien? 

 

(126) Det var som om han velat visa för en viss person, ATT HAN FANNS TILL 

OCH ATT HAN VAKADE ÖVER SINA ÄGODELAR. (Parole) 

 Vad har han velat visa för en viss person? 

 

Hos dessa fyra meningar är det alltså fråga om ett extraponerat direkt objekt. Som angivits i 

2.1.2.3. nämner SAG (4:17) ”omfång, komplexitet, betoning och informationsstrukturell 

status” som faktorer som kan förorsaka att led extraponeras. Hos dessa fyra meningar gäller 

att föremålets led är både betydligt tyngre och viktigare vad gäller informationsstrukturell 

status än mottagarens led. Observera att föremålets led här i själva verket är 

informationsstrukturellt viktigast inte bara inom den bitransitiva verbfrasen, utan även inom 

hela meningen. Denna specifika situation är antagligen orsaken till extraponeringen av det 

direkta objektet hos just dessa meningar. Temaprincipen gäller nämligen på menings nivå och 

förutsätter att det element som är viktigast inom hela meningens informationsstruktur kommer 

sist i meningen, alltså eventuellt på bekostnad av det fasta satsschemat i svenskan. Betrakta 

däremot följande exempel: 

 

(127) De som säljer ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER till konsument 

måste vara anslutna till ett återtagningssystem eller på annat sätt uppfylla 

sitt återtagningsansvar. (Parole) 

 Vad säljer de till konsument? 

 

I (127) är föremålet elektriska och elektroniska produkter uppenbarligen viktigare beträffande 

informationsstrukturen än mottagaren konsument inom den bitransitiva verbfrasen med sälja. 

När man däremot betraktar hela meningen finns det ännu viktigare information, nämligen att 

dessa säljare i fråga ”måste vara anslutna till ett återtagningssystem eller på annat sätt 

uppfylla sitt återtagningsansvar”. Eftersom denna information är viktigast i meningen och inte 

ledet elektriska och elektroniska produkter, utövas egentligen inget tryck av temaprincipen på 

att detta senare led extraponeras. Temaprincipen har alltså redan tillfredsställts här. 

 

Man kan sammanfattningsvis utgå ifrån att extraponeringen av ett direkt objekt i en bitransitiv 

verbfras beror på ett samspel av olika faktorer: föremålet som är identifieraren tillsammans 

med att detta led både är betydligt tyngre än de andra leden och informationsstrukturellt 

viktigast i meningen. Jag har granskat både det direkta objektets tyngd och 
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informationsstrukturella status hos alla meningar som används enligt IIc. För så gott som inga 

av dessa 107 belägg gäller att föremålets led är så pass tungt som hos meningarna (123) till 

(126) samtidigt som detta led är viktigast i meningens informationsstruktur. Till exempel: 

 

(128) För övrigt är hon en relikt från den tid, då hennes hädangångne make 

tillsammans med far vandrade landet runt med en låda på magen och 

sålde NIPPER AV UNDERMÅLIGT SLAG till bönderna (Parole) 

 Vad sålde hennes hädangångne make till bönderna? 

 

Nipper av undermåligt slag är informationsstrukturellt viktigast i meningen och säkerligen 

tyngre än bönderna, men inte till den grad som hos de övriga meningarna. Dessutom 

förekommer meningar där endast en del av ett mycket tungt direkt objekt extraponeras: 

 

(129) Men inrikesdepartementet har nu lämnat ETT FÖRSLAG till riksdagen SOM 

SÄGER ATT DET ÄR FRITT FRAM FÖR MEDBORGARKONTOR ATT SKÖTA 

SERVICE FÖR LANDSTINGET OCH FÖR STATLIGA MYNDIGHETER. (Parole) 

 Vad har inrikesdepartementet lämnat till riskdagen? 

 

Den tunga relativsatsen som säger att ... som knyts till ett förslag har alltså extraponerats i 

ovanstående mening (nominalfrasen med förslag som huvudord blir således diskontinuerlig). 

Detta gör alltså att det tunga viktiga elementet kan komma sist i meningen utan att det bundna 

adverbialet ska placeras före det direkta objektet. En markerad ledföljd kan på så vis 

undvikas. 

 

 

 

4.3. Utvärdering av undersökningshypotesen 
 

Detta avsnitt omfattar en utvärdering av den antagna undersökningshypotesen som har 

formulerats i 2.2.: är denna modell adekvat för att förklara konstruktionsvalet mellan 

konstruktionen med dubbelt objekt (DOK) och konstruktionen med objekt plus bundet 

adverbial (OAK) i svenskan? 

 

Den första aspekten av denna förklaringsmodell är följande. När ett bitransitivt verb används 

enligt paradigm I förutsätts att konstruktionsvalet styrs av den identifierande relationen mellan 

mottagare och föremål. Det förutsätts alltså att de omarkerade konstruktionsmönstren Ia och 

Id med identifierad före identifierare i hög grad väljs på bekostnad av de markerade 

konstruktionsmönstren Ib och Ic med identifierad efter identifierare. De senare 

konstruktionsmönstren väljs då av andra skäl som tyngdprincipen eller kontrastiv 

informationsfokus. I 4.2.4. har fastställts att principen identifierad före identifierare gäller i ca. 

90 % av sammanlagt 877 undersökta paradigm I-belägg fördelade på 11 bitransitiva verb. På 

grund av detta kvantitativa resultat kan fastställas att förklaringsmodellen är adekvat med 

avseende på konstruktionsvalet hos paradigm I. Två saker ska emellertid påpekas som 

egentligen i någon mån rubbar förklaringsmodellens absoluta styrande av konstruktionsvalet 

hos paradigm I i svenskan. 

 

För det första kan inte vart och ett belägg som gäller ett markerat konstruktionsmönster direkt 

förklaras av de två faktorerna som jag i detta avseende har framkastat: tyngdprincipen och 

kontrastiv informationsfokus. Kanske finns det även andra faktorer som kan påverka 

konstruktionsvalet? I avsnitt 4.1. har jag antytt faktorn stil som en möjlig förklaring till att det 



 66 

markerade konstruktionsmönstret Ic (DOK) väljs. Antagandet i detta hänseende är att DOK 

har ett högre stilistiskt värde än OAK i svenskan (se 2.1.1.3.). Hos verben erbjuda (109) och 

räcka (112) finns exempel där Ic (DOK) väljs till och med i strid mot tyngdprincipen. Dessa 

meningar i fråga är tydligen hämtade från en roman, som kan förknippas med ett högre 

stilistiskt värde. Oberoende av huruvida stil verkligen påverkar konstruktionsvalet eller inte i 

dessa fall, gäller det för en del andra fall att ett markerat konstruktionsmönster inte kan 

förklaras. I detta sammanhang har jag fastställt att antingen Ib (OAK) eller Ic (DOK) är 

dominerande som markerat konstruktionsmönster hos varje enskilt verb. Varje bitransitivt 

verb kan alltså förknippas med ett mer stabilt konstruktionsalternativ (OAK eller DOK) som 

eventuellt föredras på bekostnad av regeln identifierad före identifierare. 

 

För det andra skiljer resultaten sig från verb till verb. För de tre verben lämna, sända, och 

skicka gäller att antalet markerade fall verben (20 % à 30 %) är betydligt högre jämfört med 

de andra. Dessa tre verb tar alltså endast Ib (OAK) som markerat konstruktionsmönster. Hos 

dessa tre verb konstrueras även paradigm II (automatiskt OAK) i mer än 50 % av fallen (se 

Tabell 13). Den höga frekvensen av Ib (OAK) kan på så sätt hänföras till en 

övergeneralisering av konstruktionsalternativet OAK, som redan i förväg är starkt 

dominerande hos dessa verb. 

 

Den andra aspekten av den antagna undersökningshypotesen är följande. När ett bitransitivt 

verb används enligt paradigm II förutsätts att OAK så gott som alltid konstrueras och endast i 

mycket begränsad utsträckning den markerade ledföljden bundet adverbial före direkt objekt. 

Resultaten av korpusundersökningen bekräftar antagandet: endast 4 av de sammanlagt 378 

betraktade belägg som tar paradigm II konstrueras med bundet adverbial före direkt objekt.
60

 

 

                                                
60 Observera att paradigm II hos verbet säga inte har undersökts på grund av att strukturen ”säga till/åt ngn ngt” 

är tvetydig i skrift (partikelverbet eller inte?). 36 sådana exempel förekom i det använda korpusmaterialet, som 

möjligtvis kan gälla detta markerade konstruktionsalternativ med bundet adverbial före direkt objekt. 
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5. Slutsats 
 

 

I detta kapitel sammanfattas undersökningen och dess resultat. Frågeställningen som har 

formulerats i 2.2. kommer att besvaras. Ämnet för denna undersökning är konstruktionsvalet 

hos bitransitiva verb. Den centrala frågan som har ställts är vad som styr valet mellan 

konstruktionen med dubbelt objekt (DOK, t.ex. ge ngn ngt) och konstruktionen med objekt 

plus bundet adverbial (OAK, t.ex. ge ngt till ngn) hos bitransitiva verb i svenskan. I 

forskningsöversikten över denna konstruktionsvariation har jag tagit upp både pragmatiska 

och semantiska förklaringar till konstruktionsvalet. På grund av tidigare forskning har jag 

utvecklat en hypotes om konstruktionsvalet i svenskan och formulerat en frågeställning. 

Undersökningen har genomförts med utgångspunkt i en korpus. Hypotesen har granskats hos 

ett urval av 11 frekventa bitransitiva verb fördelade över tre semantiska klasser: ge, skänka, 

sälja, erbjuda (ägobyte och tänkt ägobyte); räcka, lämna, sända, skicka (transport); säga, 

visa, meddela (kommunikation). Per verb har 125 belägg analyserats. Innan jag besvarar 

undersökningsfrågorna sammanfattas hur jag har kommit fram till en undersökningshypotes 

utgående från denna tidigare forskning om konstruktionsvalet. 

 

Den mest traditionella förklaringsmodellen för konstruktionsvalet är pragmatisk: det gäller 

temaprincipen (2.1.1.1). Helst föregås Ny information av Given, och tesen är att 

konstruktionsvalet styrs allt eftersom föremålet/mottagare är Given/Ny. Det kan direkt 

fastställas att endast temaprincipen inte räcker som förklaring till konstruktionsvalet, därför 

att den inte kan förklara konstruktionsvalet när både mottagaren och föremålet samtidigt är 

Given eller Ny. Undersökningarna som jag har hänvisat till visar att temaprincipen korrelerar 

med konstruktionsvalet i hög utsträckning endast hos DOK. OAK kan alltså anses som mer 

neutral i förhållande till temaprincipen. 

 

En motsvarande semantisk förklaringsmodell grundar sig på de semantiska rollerna 

identifierad/identifierare som kan tilldelas mottagaren och föremålet i en bitransitiv verbfras. 

Detta par motsvarar paret Given/Ny i att båda kategorierna är kontextberoende. En viktig 

skillnad med paret Given/Ny är att båda deltagarna mottagare och föremål inte samtidigt kan 

vara identifierad eller identifierare. Begreppsparet identifierad/identifierare har introducerats 

av Halliday i samband med relationella processer (bl.a. 1985:113), och har överförts av 

Davidse till relationen mellan mottagare och föremål inom den bitransitiva verbfrasen 

(1996a:307). Detta par illustreras igen med hjälp av exempel (30): 

 

(130) Grabben satte tummen över öppningen, skakade flaskan och räckte den 

till Reine. (Parole) 

 Till vem räcker Grabben flaskan? 

 

Denna situation kan beskrivas som följer. Föremålet i detta ägobyte är en flaska. Flaskan har 

redan fått uppmärksamhet i sammanhanget och utgör på detta sätt en utgångspunkt i ägobytets 

kontext. Frågan som denna bitransitiva sats rör sig kring är Till vem räcker Grabben 

flaskan?
61

 Personen Reine är då den deltagare som identifierar flaskan i ägobytet genom att 

det är han som visar sig vara mottagaren av flaskan (den (flaskan) = identifierad; Reine = 

identifierare). Detta är den identifierande relationen mellan mottagare och föremål 

(2.1.2.2.), som förutsätts styra konstruktionsvalet genom att identifierad helst föregår 

                                                
61 Vem/Vad-frågan som den bitransitiva satsen kan tänkas utgöra ett svar på används som kriterium för att skilja 

identifierare (= frågeordet vem/vad) från identifierad. 
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identifierare som i (130). I Davidses förklaringsmodell kan principen eventuellt överträdas på 

grund av andra pragmatiska skäl som tyngdprincipen (1996a:310) eller kontrastiv 

informationsfokus på identifieraren (1996a:304), så att detta led flytts fram till en position 

direkt efter verbet. Styrandet av denna faktor identifierad före identifierare bekräftas med 

avseende på engelskan av Davidses korpusundersökning av fyra bitransitiva verb 

(1996a:321). Denna förklaringsmodell utgör en första central aspekt av min antagna 

undersökningshypotes om konstruktionsvalet hos bitransitiva verb i svenskan. 

 

Den andra centrala aspekten av undersökningshypotesen om konstruktionsvalet i svenskan 

gäller paradigmvalet hos bitransitiva verb (Davidse 1996a:315f, 1996b:119f). I 

forskningsöversikten har jag diskuterat denna faktor inom avsnitt 2.1.2., som omfattar 

semantiska förklaringar till konstruktionsvalet, men i själva verket åsyftar det så kallade 

paradigmvalet en strukturell skillnad mellan två konstruktionsmodeller som en bitransitiv 

verbfras kan realiseras genom. Både väsentliga syntaktiska och semantiska skillnader i den 

bitransitiva verbfrasen kommer då till uttryck genom detta paradigmval: betrakta igen Figur 1. 

 

Paradigm I 

SEMANTIK AGENS PROCESS MOTTAGARE FÖREMÅL 

syntax agens ger mottagaren föremålet 

agens ger föremålet PREP mottagaren 

 

Paradigm II 

SEMANTIK AGENS PROCESS FÖREMÅL MOTTAGARE 

syntax agens donerar föremålet PREP mottagaren 

agens donerar PREP mottagaren föremålet 

Figur 1. Två konstruktionsparadigm för bitransitiva verb. 

 

Paradigm I kännetecknas alltså syntaktiskt av att det bitransitiva verbet kan realiseras både av 

DOK och av OAK, och semantiskt av att ägobytet betraktas ur perspektivet av mottagaren 

som får föremålet. Det kan tolkas som att det possessiva förhållandet mellan mottagare och 

föremål framträder hos paradigm I. Exempel på bitransitiva paradigm I-verb är ge (ägobyte), 

räcka (transport), och meddela (kommunikation). Paradigm II kännetecknas syntaktiskt av att 

mottagaren obligatoriskt realiseras som bundet adverbial (eventuellt med bundet adverbial 

före direkt objekt), och semantiskt av att ägobytet betraktas ur perspektivet av föremålet som 

överräcks till en mottagare. Det kan tolkas som att själva transfern från mottagare till föremål 

framträder hos paradigm II. Exempel på bitransitiva paradigm II-verb är donera (ägobyte), 

slänga (transport), och berätta (kommunikation). 

 

Utgångspunkten i denna uppsats är konstruktionsvalet hos verb som växlar mellan DOK och 

OAK. Härav följer att egentligen bara paradigm I-verb är av intresse för denna uppsats. Det 

har emellertid inte visat sig så lätt (varför skulle detta paradigm II överhuvudtaget ha tagits 

upp?). Sannerligen förknippas bitransitiva verb främst med ett av båda paradigmen (som ge 

med I och donera med II), men ett bitransitivt verb realiseras emellertid inte nödvändigtvis 

uteslutande genom ett bestämt paradigm. Ett verb som exempelvis lämna används enligt båda 

paradigmen: 

 

(131) Men jag ska se till att du inte blir utan mjölk, jag ska lämna en flaska åt 

dig varannan dag (Parole) 
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(132) När vi tände för att lämna ordet åt våra kollegor från Oslobyrån utbröt 

den totala förvirringen. (Parole) 

 

Verbfrasen med lämna i (131) kan gärna transformeras till en struktur med dubbelt objekt: jag 

ska lämna dig en flaska varannan dag. Verbet i (131) används alltså enligt paradigm I: 

ägobytets perspektiv är personen i fråga som får en flaska (man kan tolka det som om den 

konkreta possessiva aspekten av ägobytet står central här). Hos lämna i (132) verkar en 

transformation till en struktur med dubbelt objekt problematisk: 
?
Vi lämnar våra kollegor 

ordet. Verbet i (132) används alltså enligt paradigm II: ägobytets perspektiv är ordet som 

lämnas till en annan person (man kan tolka det som om själva lämnandet, transfern, står 

central här). Både dessa syntaktiska egenskaper och semantiska egenskaper som skiljer båda 

paradigmen åt har använts som kriterier för att urskilja vilket paradigm som realiseras när den 

formellt överlappande ytstrukturen ”agens + verb + föremål + PREP mottagare” uppträder (se 

3.2. Analysmetod). 

 

Min undersökningshypotes om konstruktionsvalet är alltså baserad på paradigmvalet och 

tilldelningen av identifierad/identifierare. Först gäller det alltså att undersöka enligt vilket 

paradigm varje föreliggande bitransitiv sats används. Paradigm I betyder ett konstruktionsval 

mellan DOK och OAK. Fördelningen av båda konstruktionsalternativen hänförs till den 

identifierande relationen mellan mottagare och föremål. Fall där regeln identifierad före 

identifierare överträds kan då förklaras av pragmatiska faktorer som tyngdprincipen och 

kontrastiv informationsfokus. Paradigm II betyder att mottagaren automatiskt realiseras som 

bundet adverbial. Observera att paradigm II i själva verket också medför ett konstruktionsval, 

nämligen mellan en konstruktion med bundet adverbial efter direkt objekt och en konstruktion 

med bundet adverbial före direkt objekt, som alltså är en annan ytstruktur som knyts till 

paradigm II. På grund av den fasta ordningsföljden i svenskan som innebär att ett direkt 

objekt kommer före adverbial förväntas emellertid att denna konstruktion endast undantagsvis 

förekommer. Jag har omformulerat denna ponerade hypotes till en frågeställning som har 

utgjorts en arbetsstruktur för själva korpusundersökningen, och som nu kan besvaras. 

 

- UNDERSÖKNINGSFRÅGA 1: Finns det fler av de undersökta bitransitiva verben utöver 

lämna som inte bara används enligt paradigm I utan också enligt paradigm II? 

 

Ja. Det finns faktiskt bara ett undersökt verb (meddela) som inte ger användningar enligt 

paradigm II i korpusen.
62

 De olika verben används i olik utsträckning enligt paradigm II. 

Verben ge, erbjuda, räcka, och visa tar paradigm II i väldigt begränsad grad, verben skänka 

och säga i ganska hög utsträckning, men inte mer än i hälften av fallen, samt verben lämna, 

skicka och sända i mer än hälften av fallen. Verbet sälja används faktiskt genomgående enligt 

paradigm II. I detta hänseende har jag även betraktat verben donera, slänga, och berätta. 

Dessa verb förutsätts vara paradigm II-verb som alltid tar en preposition före mottagaren, men 

jag har faktiskt hittat belägg på dessa verb med DOK (dvs. paradigm I). Slutsatsen är att 

paradigmvalet hos bitransitiva verb inte är en fråga om antingen eller, utan om i vilken grad. 

                                                
62 Som angivits finns det dock användningar enligt paradigm II med meddela i en större textsamling som 

sökmotorn Google. 
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- UNDERSÖKNINGSFRÅGA 2: Håller tesen att konstruktionsvalet styrs av den 

identifierande relationen mellan mottagare och föremål i en bitransitiv struktur som 

används enligt paradigm I? 

 

Ja, men om mitt resultat jämförs med Davidses för engelskan (1996a:321) visar det sig att 

denna princip identifierad före identifierare inte förhåller sig lika stark i svenskan som i 

engelskan. I detta sammanhang vill jag igen ta upp Tabell 25 över tilldelningen av 

identifierad/identifierare och konstruktionsvalet hos alla undersökta användningar enligt 

paradigm I (877 undersökta belägg). 

 

föremål = identifierare 

Ia 

ge ngn NGT: 610 (69,6 %) 

Ib 

ge NGT till ngn: 60 (6,8 %) 

mottagare = identifierare 

Ic 

ge NGN ngt: 22 (2,5 %) 

Id 

ge ngt till NGN: 185 (21,1 %) 

Tabell 25. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos de undersökta bitransitiva verben 

(paradigm I). 

 

I 69,6 % (Ia) plus 21,1 % (Id) eller sammanlagt 90,7 % av fallen gäller principen identifierad 

före identifierare. I 9,3 % av fallen tillfredsställs principen inte, medan detta antal uppgår till 

bara 1,4 % i Davidses korpusundersökning (1996a:321). Förklaringar till detta jämförelsevis 

höga antal markerade fall i svenskan behandlar jag i samband med Undersökningsfråga 4. 

 

Konstruktionsalternativet DOK väljs i sammanlagt 72,1 % av fallen hos paradigm I och är 

följaktligen den dominerande strukturen som förknippas med denna konstruktionsmodell. 

Detta är ett ikoniskt förhållande: betydelsen (den bitransitiva strukturen betraktas ur 

perspektivet av mottagaren som får något) motiveras av formen (paradigm I tar mest typiskt 

DOK så att mottagare föregår föremålet). Mottagare före föremål utgör alltså paradigmets 

typiska syntaktiska realisering, inte den absoluta. Av andra skäl kan mottagaren alltså föregå 

föremålet (OAK) hos detta paradigm, som främst tilldelningen av identifierad/identifierare. 

Däri skiljer denna förklaringsmodell sig från andra ikoniska förklaringar till 

konstruktionsvalet som Langackers (1987) och Kirsners (1985) (se 2.1.2.1.). Dessa utgår 

nämligen ifrån att DOK och OAK är två olika konstruktionsmodeller i sig som automatiskt 

medför en annan ikoniskt motiverad betydelse. 

 

Till sist vill jag också framhålla att den typiska tilldelningen av identifierad/identifierare hos 

paradigm I är att mottagaren är identifierad och föremålet identifierare: det gäller i 69,6 % (Ia) 

+ 6,8 % (Ib) (= 76,4 %) av fallen. Det vill säga att mottagaren inte bara är perspektivet som 

ägobytet/den kommunikativa handlingen betecknas utifrån (= den strukturella 

utgångspunkten), utan även mest typiskt fyller rollen identifierad i sammanhanget (= den 

kontextberoende utgångspunkten). 

 

- UNDERSÖKNINGSFRÅGA 3: Stämmer antagandet att det bundna adverbialet sällan 

kommer före det direkta objektet när ett bitransitivt verb konstrueras enligt paradigm 

II? 

 

Ja. Bara fyra av de 378 betraktade paradigm II-beläggen tar bundet adverbial före direkt 

objekt. Detta utgör 1,1 % av det totala antalet fall: se Tabell 28. 
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mottagare = identifierare 

IIa 

lämna ngt till NGN: 267 (70,6 %) 

IIb 

lämna till NGN ngt: 0 (0 %) 

föremål = identifierare 

IIc 

lämna NGT till ngn: 107 (28,3 %) 

IId 

lämna till ngn NGT: 4 (1,1 %) 

Tabell 28. Tilldelningen av identifierad/identifierare hos de undersökta bitransitiva verben 

(paradigm II). 

 

Konstruktionsalternativet OAK används alltså i 98,9 % av fallen när paradigm II gäller.
63

 

Detta är ett ikoniskt förhållande: betydelsen (den bitransitiva strukturen betraktas ur 

perspektivet av föremålet som överräcks till någon) motiveras av formen (paradigm I tar mest 

typiskt OAK så att föremålet föregår mottagare). Mottagare före föremål utgör alltså 

paradigmets typiska syntaktiska realisering, inte den absoluta. 

 

Den typiska tilldelningen av identifierad/identifierare hos paradigm II är att föremålet fyller 

rollen identifierad, och mottagaren rollen identifierare: detta gäller i 70,6 % (IIa) av fallen. 

Till skillnad från paradigm I är det alltså föremålet som typiskt uppbär rollen identifierad hos 

paradigm II. Sammanfattningsvis är den strukturella utgångspunkten i en bitransitiv handling 

(mottagare hos paradigm I och föremålet hos paradigm II) även mest typiskt den 

kontextberoende utgångspunkten. Detta utgör alltså den typiska situationen hos varje 

paradigm, inte den absoluta. 

 

I avsnitt 3.4. har jag bedömt den antagna undersökningshypotesen som en adekvat 

förklaringsmodell för konstruktionsvalet hos bitransitiva verb i svenskan. Undersökningsfråga 

4a ska alltså besvaras och inte 4b. 

 

- UNDERSÖKNINGSFRÅGA 4a: Vilka faktorer kan förklara förekomsten av markerade 

konstruktionsmönster? 

 

Som angivits är antalet markerade konstruktionsmönster hos paradigm I i svenskan betydligt 

högre än i engelskan (nästan 10 % tar Ib eller Ic i svenskan). Förväntade förklaringar till 

markerade fall är tyngdprincipen och kontrastiv informationsfokus. Dessa faktorer har också 

framkommit i min korpusundersökning. Hos verben skänka och säga kan en av båda 

faktorerna antydas som förklaring till och med hos varje markerat fall. Men till skillnad från 

Davidses resultat för paradigm I i engelskan (1996a:321) finns en del andra markerade belägg 

där inte en av dessa faktorer kan anges som förklaring till konstruktionvalet. I avsnitt 2.1.1.3. 

har jag diskuterat en annan pragmatisk faktor som möjligtvis påverkar konstruktionsvalet, 

nämligen stil. Hypotesen i detta avseende är att DOK har ett högre stilistiskt värde än OAK. 

Hos verben erbjuda och räcka väljs DOK ett antal gånger där OAK förväntas i enlighet med 

identifierad före identifierare. Dessa meningar i fråga är uppenbarligen hämtade från en 

roman, som kan förknippas med en högre stilnivå. En ingående undersökning krävs emellertid 

för att kunna bekräfta om faktorn stil verkligen påverkar konstruktionsvalet. 

 

                                                
63 Av Davidses studie av ett antal engelska paradigm II-verb framgår att antalet fall som gäller IIb eller IId 

(bundet adverbial före direkt objekt) är betydligt högre (sammanlagt mer än 10 %) (1996a:321), så i engelskan är 

ordföljden inte så fast som i svenskan vad gäller bitransitiva satser. Antalet fall som gäller IIc är däremot mycket 

lågt i Davidses studie (0,6 %) (1996a:321). När IId väljs i engelskan, väljs IIc i svenskan. 



 72 

Men vad kan förklara det övriga markerade fall? Egentligen kan jag inte ge något säkert svar 

på det. Jag kan dock påpeka följande i detta sammanhang. Antalet fall som gäller Ib eller Ic 

skiljer sig från verb till verb. Hos de tre transportverben lämna, sända, och skicka ligger 

frekvensen av markerade fall betydligt högre (20 à 30 %, alla dessa markerade fall gäller 

OAK (Ib)) än hos de andra verben, där denna frekvens aldrig överstiger 10 %. Det är också 

precis dessa tre verb som tar mer paradigm II än paradigm I. Detta ger att OAK redan i hög 

grad tas hos dessa verb, så att talaren främst förknippar detta konstruktionsalternativ med 

dessa verb. Det höga antalet markerade fall som gäller OAK kan på så vis hänföras till en 

övergeneralisering av OAK. Vad gäller de andra undersökta verben är det påfallande att 

nästan uteslutande antingen Ic (DOK) eller Ib (OAK) konstrueras som markerat 

konstruktionsmönster. Hos verben erbjuda, räcka, och meddela är det Ic (DOK), hos de 

övriga verben ge, skänka, säga, och visa, samt alltså hos lämna, sända och skicka är det 

däremot Ib (OAK). Varje undersökt bitransitivt verb förknippas således med ett mer stabilt 

konstruktionsalternativ som ibland ändå konstrueras oberoende av eller i strid med andra 

faktorer och förhållanden. 

 

- UNDERSÖKNINGSFRÅGA 5: Finns det påtagliga skillnader mellan de olika undersökta 

bitransitiva verben och de olika semantiska grupperna av bitransitiva verb med 

avseende på konstruktionsvalet/paradigmvalet/den identifierande relationen mellan 

mottagare och föremål? 

 

Vad gäller konstruktionsvalet finns bitransitiva verb som antingen tar mer DOK eller mer 

OAK. Främst transportverb tar gärna OAK, hos de andra verben verkar DOK det föredragna 

konstruktionsalternativet. 

 

Det är emellertid mer intressant att betrakta det underliggande paradigmvalet hos dessa olika 

verb. De tre transportverben lämna, sända, och skicka (bortsett från sälja som nästan alltid tar 

detta paradigm) tar oftast paradigm II (i mer än 50 % av fallen). Detta kan förklaras av att 

dessa verbs semantik i första hand framhäver själva transporten och inte ägobytet som 

transporten innebär. Detta är den betydelse som förknippas med paradigm II, som kan anses 

som den neutrala tolkningen/användningen av dessa verb. Paradigm I utgör den markerade 

konstruktionsmodellen som dessa verb realiseras genom, och används då för att framhäva det 

possessiva förhållandet mellan mottagare och föremål. Hos transportverbet räcka konstrueras 

däremot paradigm II enbart undantagsvis, så paradigm I-betydelsen kan anses som den 

neutrala omarkerade tolkningen av detta verb med fokus på det possessiva förhållandet mellan 

mottagare och föremål. 

 

Beträffande den identifierande relationen mellan mottagare och föremål kan följande påpekas. 

Hos bitransitiva verb som uttrycker ägobyte och kommunikation, samt hos transportverbet 

räcka är Ia klart det mest dominerande konstruktionsmönstret (alltså typen ”ge ngn NGT” 

med mottagaren som identifierad och föremålet som identifierare). Hos de tre transportverben 

lämna, sända, och skicka är Id mest dominerande (alltså typen ”skicka ngt till NGN” med 

föremålet som identifierad och mottagaren som identifierare). 
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