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Dativalternering i modern svenska

Fredrik Valdeson

1. Inledning
Bitransitiva verb beskrivs i SAG (3:298) som ”[v]erb med två objekt”. De 
båda objekten går traditionellt under beteckningarna indirekt objekt respektive 
direkt objekt, där det indirekta objektets referent i typfallet har den semantiska 
rollen mottagare medan referenten hos det direkta objektet har rollen tema. 
För ett stort antal bitransitiva verb föreligger dessutom ett alternativt konstruk-
tionssätt, där mottagaren i stället uttrycks med prepositionsfras (i SAG 3:299 
omnämnd som ”[a]lternativ konstruktion med bundet adverbial”). Variationen 
mellan bitransitiv konstruktion [subj v obj obj2]1 och prepositionskonstruktion 
[subj v obj PP] kallar jag i denna artikel för dativalternering (termen dative al-
ternation förekommer ofta som benämning på motsvarande fenomen i eng-
elska, se t.ex. Bresnan m.fl. 2007). Meningarna i (1) och (2) nedan visar ex-
empel på bitransitiv konstruktion respektive prepositionskonstruktion.

(1) a. En av chemtrailsaktivisterna gav mig ett par flygblad som kan beskådas  
 nedan.

 b. Då jag kommit hem så har våra gäster köpt oss champagne och den är galet  
 god och jag blir hundvalpstrött och sjunker ihop på sängen.

(2) a. Mamma skickade denna till mig för några månader sen.

 b. Senaste gången de försökte påstå att isen i Arktis gav för lite utrymme åt is- 
 björnarna så hade varje isbjörn (enligt officiella beräkningar 20.000 st) 250  
 km2 att röra sig på…

1 Det jag kallar bitransitiv konstruktion motsvarar således t.ex. Goldbergs (1995) Ditransitive 
construction. SAG använder emellertid termen bitransitiva verb om verb med två objekt och 
inte som benämning på en argumentstrukturkonstruktion. Detta kan möjligen orsaka viss för-
virring, men eftersom bitransitiva verb i SAG definieras som den typen av verb som förekommer 
i det jag kallar bitransitiv konstruktion torde det inte föreligga någon reell motsättning be-
greppen emellan.
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Syftet med denna artikel är att undersöka vad som ligger bakom svenskans 
dativalternering. Jag har undersökt sambandet mellan valet av konstruktion 
och variabler som rör mottagarens och temats respektive längd och defi-
nithet, mottagarens animathet (animat visavi inanimat) och temats kon-
krethet (konkret visavi abstrakt) samt betydelsen hos de ingående verben (ut-
ifrån SAG:s indelning i betydelsegrupper, se nästa avsnitt).

2. Bakgrund
I de fall där ett val mellan bitransitiv konstruktion och prepositionskonstruktion 
är möjligt tycks det finnas vissa faktorer som inverkar på vilken konstruktion 
som föredras. SAG (3:299) kopplar valet av konstruktion till begreppet pro-
minens. Något som är prominent är enligt SAG:s (1:213) beskrivning ”en fö-
reteelse […] som är psykologiskt framträdande i lyssnarens medvetande i det 
ögonblick då den kommer på tal”. Vad detta innebär i praktiken är inte helt 
självklart, men som exempel anges att personer tenderar att vara mer promi-
nenta än föremål, liksom konkreta företeelser är mer prominenta än abstrakta 
(SAG 1:213). För valet av konstruktion vid bitransitiva verb tycks prominens 
vara kopplat främst till definithet (jfr SAG 3:299). Enligt SAG:s beskrivning 
inverkar prominens på så sätt att det i regel krävs att mottagaren är mer pro-
minent än temat för att bitransitiv konstruktion ska väljas. Således är satsen 
Arne gav sin granne en bok fullt acceptabel medan Arne gav en granne boken be-
traktas som mer tveksam. Prepositionskonstruktion, å andra sidan, kan an-
vändas oavsett mottagarens och temats inbördes prominens, dvs. Arne gav 
en bok till sin granne och Arne gav boken till en granne fungerar båda lika bra.

I sin framställning över bitransitiva verb delar SAG (3:315–318) in verben 
i fem olika betydelsegrupper: ägobyte (inkl. tänkt ägobyte), transport, påverkan, 
produktion samt kommunikation. För varje betydelsegrupp listas ”de flesta bi-
transitiva verb” (SAG 3:315) med en angivelse om huruvida verbet i fråga även 
kan konstrueras med prepositionskonstruktion. SAG:s betydelsegrupper utgör 
i sig en intressant variabel att undersöka, inte minst med tanke på att det ofta 
hävdas en koppling mellan konstruktion och betydelse, exempelvis så till vida 
att prepositionskonstruktion i regel förknippas med en betydelse av konkret 
överföring, medan den bitransitiva konstruktionen antas fokusera på den mer 
possessiva aspekten (jfr Silén 2008a:84).
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3. Forskningsöversikt
Utöver den redogörelse av bitransitiva verb som ges i SAG har fenomenet da-
tivalternering (dock ej under den benämningen) undersökts i ett flertal studier 
av Beatrice Silén (t.ex. Silén 2008a; 2008b; Silén & Wide 2005), samt ur ett 
diakront perspektiv av Valdeson (2015; 2016). I Siléns studier jämförs bruket 
av bitransitiva verb i finlandssvenska med bruket i sverigesvenska. Av störst re-
levans för föreliggande artikel är Silén (2008a) och Silén (2008b). Dessa två re-
fereras därför i korthet nedan.

Silén (2008b) fokuserar på verbet ge. Resultaten visar tydligt att prepo-
sitionskonstruktion (i synnerhet med prepositionen åt) är vanligare än bi-
transitiv konstruktion i finlandssvenska, medan bitransitiv konstruktion är 
förhärskande i sverigesvenska (s. 118). Silén menar emellertid att det inte före-
ligger någon skillnad mellan finlandssvenska och sverigesvenska vad gäller de 
båda konstruktionernas ”abstrakta konstruktionsmönster” (s. 139). Enligt re-
sonemanget har den bitransitiva konstruktionen ett ”pragmatiskt värde”, vilket 
tycks innebära att den är specificerad för fall där mottagaren är mer pro-
minent än temat (s. 137), medan prepositionskonstruktionen är neutral i det 
avseendet (s. 138).

I Silén (2008a) jämförs bruket av bitransitiv konstruktion och prepositions-
konstruktion vid ett flertal verb med utgångspunkt i SAG:s betydelsegrupper. 
Även här framkommer att bruket av prepositionskonstruktion överlag är van-
ligare i finlandssvenska än i sverigesvenska (s. 80). Konstruktionerna tycks dock 
ha i stort sett samma användning i de båda varieteterna för grupperna tänkt 
ägobyte, kommunikation och transport, där de två förstnämnda oftare före-
kommer i bitransitiv konstruktion, medan sistnämnda hellre uppträder i pre-
positionskonstruktion (s. 80). Störst skillnad mellan finlandssvenska och sve-
rigesvenska påträffas i gruppen ägobyte, där finlandssvenska uppvisar tydligt 
större andel prepositionsfras än sverigesvenska (s. 57).

Föreliggande artikel anknyter till de undersökningar som refererats ovan. 
Ambitionen är emellertid att presentera en mer systematisk kvantitativ analys 
av dativalternering i svenska, där valet av konstruktion kopplas till faktorer 
som hänför sig till såväl prominens (jfr Silén 2008b) som betydelsegrupper (jfr 
Silén 2008a). Någon större studie av det slaget har mig veterligt inte tidigare 
publicerats. Intressant att notera är att det samband mellan konstruktionsval 
och prominens som såväl SAG (3:299) som Silén (2008b:137f.) noterar, näm-
ligen att den bitransitiva konstruktionen tycks vara begränsad till prominenta 
mottagare medan prepositionskonstruktionen kan användas mer fritt, även 
påvisats för såväl engelskans (se Brown m.fl. 2012) som danskans (se Kizach 
& Winther Balling 2013) del. Dativalternering tycks alltså i hög grad lyda 
under samma principer i danska och engelska som i svenska. Undersökningar 
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av fenomenet i engelska visar också att mottagarens och temats längd är en 
viktig faktor bakom dativalterneringen (se t.ex. Bresnan m.fl. 2007). Korta 
led tenderar att placeras före längre led, vilket innebär att bitransitiv kon-
struktion ofta föredras när mottagaren är kortare än temat medan prepo-
sitionskonstruktion gärna används när temat är kortare än mottagaren (jfr 
även Valdeson 2015; 2016 angående liknande förhållanden i äldre svenska). 

4. Material
Mitt material består av belägg hämtade från Språkbankens korpus Bloggmix 
2014 (34 298 071 löpord). Med hjälp av verktyget Korp (se Språkbanken) 
har jag gjort individuella sökningar på alla de verb som enligt listan i SAG 
(3:315–318) kan alternera mellan bitransitiv konstruktion och prepositions-
konstruktion. Beläggen ordnades slumpvis, och jag har sedan manuellt gått 
igenom de första 10 % av alla exempel på vart och ett av de undersökta verben. 
De belägg som utgör faktiska exempel på antingen bitransitiv konstruktion 
eller prepositionskonstruktion (med prepositionerna till respektive åt) har 
sedan förts in i en egen databas för vidare analys. Sammanlagt har jag gått 
igenom 19 428 belägg, varav 1493 belägg ingår i den slutliga analysen.

Dessa 1493 belägg exkluderar förekomster av reflexivt indirekt objekt, då 
konstruktionen [subj v refl obj] kan ses som en mer specialiserad variant av 
den bitransitiva konstruktionen med delvis egna semantiska egenskaper (jfr 
Barðdal m.fl. 2011). Dessutom har belägg där mottagaren eller temat är pla-
cerat före satsens subjekt uteslutits ur undersökningen eftersom det i sådana fall 
av icke-typisk ordföljd är svårare att avgöra vilken roll variabler som exempelvis 
längd och definithet spelar för konstruktionsvalet (jfr t.ex. Henne tänkte jag ge 
en bok visavi Till henne tänkte jag ge en bok). Slutligen har även belägg på pre-
positionskonstruktion där rektionen i prepositionsfrasen har den semantiska 
rollen mål (snarare än mottagare) uteslutits. I dessa fall är bitransitiv kon-
struktion inte möjlig (jfr skicka barnen till skolan visavi ?skicka skolan barnen), 
och i och med att det därmed inte heller föreligger någon dativalternering är 
sådana belägg inte relevanta för min undersökning.

Genom att gå igenom 10 % av alla belägg på varje enskilt verb bör jag rim-
ligen ha fått med ungefär en tiondel av alla exempel på bitransitiv konstruktion 
och prepositionskonstruktion i korpusen för de aktuella verben. Något jag 
emellertid inte har tagit hänsyn till är i hur hög grad de undersökta verben kon-
strueras med bitransitiv konstruktion eller prepositionskonstruktion jämfört 
med hur ofta de förekommer i andra argumentstrukturkonstruktioner.
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5. Resultat
Resultatredovisningen är indelad i två underavsnitt. I avsnitt 5.1 analyseras an-
vändningen av bitransitiv konstruktion och prepositionskonstruktion utifrån 
SAG:s betydelsegrupper, medan avsnitt 5.2 redovisar hur ett antal andra vari-
abler (längd, definithet samt animathet/konkrethet) inverkar på dativalterne-
ringen. Hur de 1493 beläggen i mitt material fördelar sig över de båda konstruk-
tionerna syns i tabell 1. Sammantaget uppvisar materialet en övervägande andel 
bitransitiv konstruktion, vilken utgör ungefär två tredjedelar av alla belägg.

Tabell 1: Fördelning mellan bitransitiv konstruktion och prepositionskonstruktion.
�ŶƚĂů Andel

�ŝƚƌĂŶƐŝƟǀ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ 963 64,5 %
WƌĞƉŽƐŝƟŽŶƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ 530 35,5 %
dŽƚĂůƚ 1493 100,0 %

5.1 Betydelsegrupper och verb

I tabell 2 redovisas en sammanställning över alla de verb som ingår i mitt ma-
terial, indelade efter SAG:s (3:315–318) betydelsegrupper. I tabellen redovisas 
även hur beläggen fördelar sig över de båda konstruktionerna vid respektive 
verb samt vid betydelsegrupperna som helhet. Det är naturligtvis inte à priori 
givet att dessa betydelsegrupper är de mest relevanta att dela in bitransitiva verb 
i (exempelvis måste, som en granskare påpekar, verbet ägna betraktas som re-
presentant för betydelsegruppen ägobyte på ett tämligen abstrakt plan), och 
SAG ger heller inte någon explicit förklaring till hur dessa grupper har identi-
fierats och valts ut. Utifrån dessa grupper går det emellertid förhoppningsvis 
att göra sig en bild av huruvida en viss konstruktion är vanligare med vissa be-
tydelser än med andra.

Som siffrorna i tabell 2 visar är den bitransitiva konstruktionens dominans ett 
faktum som kräver stark modifikation. Det visar sig nämligen att för den stora 
merparten av verben (17 av 23) i mitt material är prepositionskonstruktion 
det vanligaste alternativet. Av de fem verb som är vanligare i bitransitiv kon-
struktion är det tre som endast uppvisar en enda förekomst vardera totalt i ma-
terialet (förläna, låna, räcka). Dessa sammanlagt tre förekomster av bitransitiv 
konstruktion har således ingen större inverkan på statistiken för hela materialet. 
I stället är det två verb, ge och erbjuda, som står för den största delen av alla före-
komster av bitransitiv konstruktion. Framför allt är det verbet ge som skapar en 
rejäl snedfördelning i materialet. Verbet bidrar ensamt med 70 % av alla belägg 
i materialet som helhet. I och med att verbet uppvisar hela 912 förekomster av 
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bitransitiv konstruktion står ge i sig dessutom för nästan 95 % av alla belägg 
på bitransitiv konstruktion totalt. Det visar sig alltså att verbet ge, som ofta be-
traktas som det mest prototypiska bitransitiva verbet (jfr Silén 2008a:54 och där 
angivna referenser), faktiskt uppvisar ett tämligen avvikande mönster. Utöver 
verbet ge tycks nämligen den bitransitiva konstruktionen föra en förhållandevis 
marginell tillvaro. Intressant att notera är att om verbet ge räknas bort ur un-
dersökningen sjunker andelen bitransitiv konstruktion inom gruppen ägobyte 
från 70 % till 4 %. Detta innebär att med undantag av verbet ge är ägobyte den 
betydelse som i lägst utsträckning uttrycks med bitransitiv konstruktion (den 
näst lägsta siffran, 5 %, uppträder i betydelsegruppen produktion).

Tabell 2: Konstruktionernas fördelning över verb och betydelsegrupper.
�ĞƚǇĚĞůƐĞŐƌƵƉƉ Verb �ŝƚƌĂŶƐŝƟǀ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ WƌĞƉŽƐŝƟŽŶƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ dŽƚĂůƚ

	ŐŽďǇƚĞ betala 0 9 9

förläna 1 0 1

ge 912 136 1048

köpa 6 154 160

låna 1 0 1

skänka 1 17 18

sälja 0 23 23

ägna 1 26 27
dŽƚĂůƚ 922 365 1287

dćŶŬƚ�ćŐŽďǇƚĞ erbjuda 21 7 28
dŽƚĂůƚ 21 7 28

dƌĂŶƐƉŽƌƚ hämta 0 6 6
lämna 0 19 19
räcka 1 0 1
servera 2 3 5
skicka 8 72 80
sända 2 8 10
tillföra 4 4 8
dŽƚĂůƚ 17 112 129

WƌŽĚƵŬƟŽŶ bygga 0 3 3
föda 0 1 1
koka 0 3 3
skapa 1 7 8
steka 0 1 1
sy 0 4 4
dŽƚĂůƚ 1 19 20

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ säga 2 27 29
dŽƚĂůƚ 2 27 29



361

Allra högst andel bitransitiv konstruktion (75 %) återfinns i betydelsegruppen 
tänkt ägobyte, vilken dock i mitt material endast utgörs av verbet erbjuda. Ett 
exempel på hur erbjuda förekommer i materialet ges i (3).

(3) I nästan femtio år rådde en terrorbalans under det som kom att benämnas 
kalla kriget, en terrorbalans som erbjöd världen, eller delar av världen, en 
osäker men viss stabilitet.

Även om antalet verb i denna betydelsegrupp är lågt stämmer den övervä-
gande andelen bitransitiv konstruktion vid tänkt ägobyte överens med Siléns 
(2008a:62–64) iakttagelser av förhållandena i sverigesvenskt talspråk (jfr även 
Silén & Wide 2005:275, där andelen bitransitiv konstruktion vid verbet er-
bjuda i ett ännu större sverigesvenskt material är så hög som 90 %). En möjlig 
tolkning av detta är att den bitransitiva konstruktionen snarare än att vara för-
knippad med ägobyte används för att beskriva tänkta eller mer abstrakta ske-
enden. Att bitransitiv konstruktion är vanlig med abstrakta teman syns av 
tabell 5 i avsnitt 5.2, och det är även viktigt att poängtera att en stor del av före-
komsterna av verbet ge i materialet inte uttrycker konkret ägobyte utan snarare 
mer abstrakta skeenden som exempelvis ge någon en chans.

Om övriga betydelsegrupper kan sägas att transport som väntat uppvisar en 
övervägande andel prepositionskonstruktion. Att bitransitiv konstruktion an-
vänds med fem av sju verb i gruppen och föreligger i sammanlagt 13 % av fallen 
visar samtidigt att konstruktionen här är ett fullt gångbart alternativ till prepo-
sitionskonstruktion, även om prepositionskonstruktionen tycks utgöra stan-
dardalternativet. För betydelsegruppen transport går det alltså att tala om en i 
alla avseenden produktiv dativalternering.

För betydelsegrupperna produktion och kommunikation kan konsta-
teras en överväldigande majoritet prepositionskonstruktion (95 % respektive 
93 %). Produktion är en något problematisk grupp för min undersökning ef-
tersom de verb som ingår i den till stor del tycks förekomma i bitransitiv kon-
struktion endast då det indirekta objektet är reflexivt (jfr SAG 3:317). Även det 
enda exempel i mitt material på bitransitiv konstruktion inom denna grupp (4) 
är reflexivt, men eftersom jag inte betraktar utbyggda reflexiva varianter som sig 
själv och liknande som en variant av [subj v refl obj] utan som en instantiering 
av den mer övergripande [subj v obj obj2] ingår exemplet i min undersökning.

(4) Skapar man sig själv chanser eller bestämmer ödet?

För gruppen kommunikation är generella tendenser svåra att fastslå i och med 
att gruppen i mitt material endast finns representerad genom verbet säga. Den 
övervägande andelen prepositionskonstruktion för kommunikation motsäger 
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Siléns (2008a:70) siffror vilka snarare tyder på att kommunikation så gott som 
allenarådande uttrycks bitransitivt. Silén har dock (av excerperingstekniska 
skäl) inte med verbet säga i sin undersökning, men räknar i stället med ett 
flertal verb som knappast förekommer i prepositionskonstruktion överhuvud-
taget (t.ex. förbjuda och instruera), vilket naturligtvis ger betydligt mindre gro-
grund för dativalternering.

5.2 Övriga variabler

I detta avsnitt presenteras statistiska beräkningar på hur olika faktorer inverkar 
på valet av en viss konstruktion i ett givet fall. De variabler jag har undersökt är 
mottagarens och temats respektive längd och definithet samt mottagarens 
animathet (animat visavi inanimat) och temats konkrethet (konkret visavi ab-
strakt). Dessa variabler har tidigare visat sig vara av vikt för att förstå datival-
ternering i engelska (se t.ex. Bresnan m.fl. 2007). Som Bresnan m.fl. (2007) 
påpekar så tycks emellertid olika faktorer korrelera i relativt stor utsträckning 
(se även Theijssen m.fl. 2013 för en mer omfattande utredning av hur variabler 
korrelerar vid dativalternering i engelska). Exempelvis är pronomen i regel 
såväl definita som korta, och har dessutom ofta animat referent  (Bresnan m.fl. 
2007:77). Korrelationen mellan olika variabler fångas inte upp i min analys. 

I tabell 3 redovisas variabeln längd (räknad i antal ord) och procentsatserna 
visar hur de båda konstruktionerna fördelar sig över faktorerna tema längre än 
mottagare, tema och mottagare lika långa samt mottagare längre än tema. 

Tabell 3: Konstruktionernas fördelning över variabeln längd.
d�Ã��ůćŶŐƌĞ >ŝŬĂ�ůĊŶŐĂ DÊãã�¦�Ù��ůćŶŐƌĞ

�ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel
�ŝƚƌĂŶƐŝƟǀ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ 716 78,0 % 201 53,5 % 46 23,1 %
WƌĞƉŽƐŝƟŽŶƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ 202 22,0 % 175 46,5 % 153 76,9 %
dŽƚĂůƚ 918 100,0 % 376 100,0 % 199 100,0 %

Enligt ett chi-två-test (se Levshina 2015:212–215) visar siffrorna i tabellen på 
signifikanta skillnader (χ2=241,89, df=2, p<0,001). Prediktionen att kortare 
led gärna placeras före längre led visar sig här stämma. Bitransitiv konstruktion 
gynnas av att temat är längre medan prepositionskonstruktion gynnas av långa 
mottagare. När mottagare och tema är lika långa tycks konstruktionerna 
vara i stort sett likvärdiga.

En variabel som i viss mån kan kopplas till SAG:s begrepp prominens är 
mottagarens och temats definithet (jfr avsnitt 2 ovan). Kopplingen mellan 
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prominens och definithet är inte helt självklar, men i och med att definita no-
minalfraser ofta refererar till något som är aktualiserat i kontexten bör dessa 
kunna ses som relativt ”psykologiskt framträdande”. I tabell 4 redovisas siffror 
utifrån kombinationen av båda mottagarens och temats respektive defi-
nithet (dvs. definit mottagare + indefinit tema etc.). 

Tabell 4: Konstruktionernas fördelning över variabeln definithet.
M def + T indef M def + T def M indef + T indef M indef + T def
�ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel

�ŝƚƌĂŶƐŝƟǀ�
ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ

760 69,2 % 136 61,3 % 54 38,6 % 13 39,4 %

WƌĞƉŽƐŝƟŽŶƐͲ 
ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ

338 30,8 % 86 38,7 % 86 61,4 % 20 60,6 %

dŽƚĂůƚ 1098 100 % 222 100 % 140 100 % 33 100 %

Tabellen uppvisar signifikanta skillnader (χ2=61,876, df=3, p<0,001), och den 
statistiska analysen visade att bitransitiv konstruktion är vanligare när mot-
tagaren är definit och temat är indefinit, dvs. konstruktionen tycks gynnas 
av att mottagaren är mer prominent än temat. Prepositionskonstruktion 
gynnas av att mottagaren är indefinit, oavsett om temat är det eller ej. Siffrorna 
tycks i viss utsträckning stödja SAG:s (3:299) resonemang om att det främst är 
den bitransitiva konstruktionen som är begränsad till ett visst prominensför-
hållande mellan mottagare och tema, medan prepositionskonstruktionen i 
stort sett alltid är ett möjligt alternativ. Det bör förvisso påpekas att det före-
ligger ett inte oansenligt antal belägg där en indefinit mottagare uppträder 
i bitransitiv konstruktion i kombination med ett definit tema. I majoriteten 
av dessa fall, som exempelvis i (5), utgörs emellertid det indirekta objektet 
av ett indefinit pronomen (eller liknande, se för övrigt Skärlund 2016 för en 
analys av just ordet folk som eventuellt pronomen). Det direkta objektet, å 
andra sidan, har i dessa fall i regel en abstrakt referent vars bestämda form, 
såsom i exemplet nedan, ofta snarast är en produkt av språklig konventiona-
lisering än av att det faktiskt rör sig om något som är prominent eller aktua-
liserat av kontexten.

(5) Och i såna frågor handlar det om att ge folk möjligheten att göra som de vill…

Som ytterligare en indikator på hur prominens inverkar på dativalternering har 
jag för varje belägg tittat på huruvida mottagaren är animat eller inanimat 
samt huruvida temat är konkret eller abstrakt. Analyserade var för sig visade 
sig temats konkrethet ha en större inverkan på valet av konstruktion än motta-
garens animathet. Ännu tydligare resultat gav emellertid en analys där de båda 
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variablerna slogs ihop till en kombinationsvariabel (i likhet med variabeln de-
finithet ovan). Hur konstruktionerna fördelar sig över faktorerna inom denna 
variabel syns i tabell 5.

Tabell 5: Konstruktionernas fördelning över variabeln mottagarens animathet + 
 temats konkrethet.

�ŶŝŵĂƚн 
ĂďƐƚƌĂŬƚ

/ŶĂŶŝŵĂƚн 
ĂďƐƚƌĂŬƚ

�ŶŝŵĂƚнŬŽŶŬƌĞƚ /ŶĂŶŝŵĂƚн� 
ŬŽŶŬƌĞƚ

�ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel �ŶƚĂů Andel

�ŝƚƌĂŶƐŝƟǀ�
ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ

598 85,3 % 152 60,6 % 207 42,1 % 6 12,2 %

WƌĞƉŽƐŝƟŽŶƐͲ 
ŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ

103 14,7 % 99 39,4 % 285 57,9 % 43 87,8 %

dŽƚĂůƚ 701 100 % 251 100 % 492 100 % 49 100 %

Även här syns signifikanta skillnader (χ2=300,75, df=3, p<0,001). Vi ser att 
bitransitiv konstruktion är som vanligast i de fall där en animat mottagare 
kombineras med ett abstrakt tema (6). Kombinationen av inanimat mot-
tagare och konkret tema gynnar prepositionskonstruktionen (7). Denna 
konstruktion är även vanlig i de fall då ett konkret tema kombineras med en 
animat mottagare (8), vilket ytterligare understryker att det är temats seman-
tiska egenskaper snarare än mottagarens som här inverkar på valet av kon-
struktion (jfr även Cramer’s V-värdet för mottagarens animathet och temats 
konkrethet i tabell 6 nedan).

(6) Det finns massor av spännande aktiviteter att välja bland om du vill ge del-
tagarna en minnesvärd stund.

(7) Samtidigt som omvärlden fördömer Ryssland så säljer Hollande och 
Frankrike krigsskepp till Ryssland.

(8) Vi bytte om direkt i butik och gav kartonger till säljaren.

För att enklare kunna jämföra de olika variablernas inverkan på dativalterne-
ringen har jag även utnyttjat det s.k. Cramer’s V-värdet, som på en skala 0–1 
anger variabelns effektstyrka. Ett värde mellan 0,1 och 0,3 anger en liten ef-
fektstyrka, spannet 0,3–0,5 innebär måttlig effekt, medan värden över 0,5 in-
dikerar en stark effekt hos variabeln i fråga (se Levshina 2015:209). Cramer’s 
V-värdet visar emellertid inte hur variablerna korrelerar (dvs. det faktum att ex-
empelvis längd och definithet ofta samvarierar), vilket innebär att värdet inte 
till fullo kan ge besked om vilka faktorer som är av störst betydelse för dativ-
alterneringen. Tabell 6 visar Cramer’s V-värdet för de undersökta variablerna. 
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Tabell 6: Jämförelse mellan olika variablers effektstyrka (Cramer’s V-värde).
>ćŶŐĚ �ĞĮŶŝƚŚĞƚ �ŶŝŵĂƚŚĞƚ <ŽŶŬƌĞƚŚĞƚ �ŶŝŵĂƚŚĞƚн�

ŬŽŶŬƌĞƚŚĞƚ
�ĞƚǇĚĞůƐĞͲ
ŐƌƵƉƉ

Verb 
;ge�ǀƐ�ƌĞƐƚĞŶͿ

0,403 0,204 0,128 0,396 0,449 0,410 0,722

Det visar sig att såväl definithet (0,204) som mottagarens animathet (0,128) 
har en tämligen liten påverkan på alterneringen. Större effekt finner vi i vari-
ablerna längd (0,403) och temats konkrethet (0,396), och om den senare kom-
pletteras med information om mottagarens animathet (såsom i tabell 5) blir 
styrkan ännu något större (0,449). Den semantiska variabeln betydelsegrupp 
tycks ha ungefär lika stort inflytande som temats konkrethet. Den enda vari-
abeln som uppvisar riktigt stark effekt (0,722) är emellertid verb, definierad 
som verbet ge visavi alla övriga verb. Vilket verb som används tycks alltså ha re-
lativt stor inverkan på valet av konstruktion, vid sidan av specifika egenskaper 
hos mottagaren eller temat.

6. Diskussion
Resultaten visar att ett flertal faktorer inverkar på dativalterneringen. De vikti-
gaste är relationen mellan mottagarens och temats längd, temats konkrethet 
(samt kombinationen av mottagarens animathet och temats konkrethet) och 
betydelsegrupp. Allra störst påverkan har emellertid variabeln verb (ge visavi 
övriga verb). Verbet ge står i mitt material för 95 % av alla belägg på bitransitiv 
konstruktion, och konstruktionen är således i övrigt relativt sällsynt. Vad gäller 
dativalternering kan verbet ge därmed inte ses som särskilt prototypiskt, snarare 
sticker verbet ut som högst otypiskt i jämförelse med övriga bitransitiva verb. 
Å andra sidan tyder den höga andelen bitransitiv konstruktion vid verbet ge 
och den höga andel som verbet i sin tur utgör av alla förekomster av bitransitiv 
konstruktion på ett tätt samband mellan verbet och konstruktionen. På så sätt 
är det tänkbart att betydelsen hos verbet ge påverkar betydelsen av konstruk-
tionen som sådan (jfr Goldberg 2006:75–79), vilket i sin tur skulle kunna in-
verka på hur bitransitiv konstruktion används med andra verb.

Med tanke på att andelen bitransitiv konstruktion är så låg som 4 % i be-
tydelsegruppen ägobyte om verbet ge räknas bort förefaller det inte heller helt 
givet att anta att bitransitiv konstruktion i svenska generellt används för att ut-
trycka överfört ägande (jfr Silén 2008a:84). Snarare verkar den viktigaste be-
tydelseaspekten i konstruktionen ha att göra med abstrakthet. Förutom att 
konstruktionen är vanlig när temat är abstrakt används den också ofta för att 
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uttrycka betydelsen tänkt ägobyte, en betydelse som i sig kan sägas innehålla 
en abstrakt komponent i och med att den uttrycker eventuella framtida ske-
enden. Även den höga andelen bitransitiv konstruktion vid verbet ge skulle 
kunna kopplas till att verbet i högre grad tycks användas i mer abstrakta bety-
delser (t.ex. ge ngn en chans, ge ngn en idé) än för att uttrycka regelrätt ägobyte 
(jfr Silén 2008b:119). 

I viss utsträckning stödjer mina resultat hypotesen om att prepositionskon-
struktion är det allmänt gångbara alternativet medan bitransitiv konstruktion 
främst förekommer när mottagaren är mer prominent än temat. För att tyd-
ligare påvisa detta statistiskt krävs dock förmodligen mer sofistikerade analys-
metoder. Det bör också återigen påpekas att de olika faktorerna samverkar, då 
exempelvis animata mottagare ofta uttrycks i form av pronomen, vilka både 
är korta och definita (jfr avsnitt 5.2). Även den höga andelen bitransitiv kon-
struktion för verbet ge kan därmed också till viss del möjligen förklaras med pro-
minensbegreppet, eftersom verbet ofta förekommer med animata mottagare 
och abstrakta teman, vilka kan sägas utgöra ytterpolerna på prominensskalan.
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