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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att följa etableringen av prepositionen givet, samt att försöka förklara denna ut-

veckling. I undersökningsmaterialet, som består av presstextkorpusar från perioden 1923–2008, ökar 

prepositionen givet i användningsfrekvens från det första belägget 1987. Undersökningen visar också att 

den relativa andelen där perfektparticipet givet används som verb minskar, och det används som del i 

kollokationer i högre utsträckning. 

I syfte att förklara etableringen har prepositionen givet analyseras efter Paul J. Hoppers fem 

grammatikaliseringsprinciper skiktning, splittring, dekategorisering, beständighet och specialisering. 

Principerna har formulerats för att kunna identifiera pågående grammatikalisering i tidigt stadium. 

Resultatet av analysen efter Hoppers fem principer talar tämligen svagt för att prepositionen givet 

genomgår en grammatikaliseringsprocess. Avsaknaden av syntaktiskt dubbeltydiga konstruktioner öppnar 

inte heller för möjligheten att förklara utvecklingen av prepositionen med hjälp av reanalys. Prepositionen 

givet uppvisar däremot starka semantiska likheter med vissa belagda betydelser för det adjektiviska 

participet givet, liksom likheter med det liknande engelska uttrycket i prepositionen given. En möjlig 

förklaring till att prepositionen givet etablerats i svenskan och tycks öka i användning kan vara 

utvecklingen mot större andel substantiviska uttryck i det skrivna språket. Nybildade prepositioner kan 

också antas vinna mark just på grund av att de har en större lexikal tyngd än äldre, och att dessa fyller ett 

tomrum i språket som de befintliga, primära prepositionerna inte förmår fylla. 

 

Nyckelord 

grammatikalisering, grammatikaliseringsteori, Paul J. Hopper, prepositioner, språkvetenskap, 

svenska



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning – språk och förändring...................................................1 

1.1. Syfte och frågeställning.........................................................................1 

1.2. Material och avgränsningar....................................................................1 

1.3. Disposition och förklaringar ...................................................................2 

1.3.1. Begreppet preposition .....................................................................3 

1.3.2. Begreppet particip ..........................................................................3 

1.4. Forskningsbakgrund – om prepositioner och givet ....................................4 

1.4.1. Prepositioner .................................................................................4 

1.4.2. Perfektparticipet givet.....................................................................6 

2. Teori och metod – grammatikalisering ..........................................8 

2.1. Grammatikaliseringsteori.......................................................................8 

2.1.1. Grammatikaliseringens förutsättningar..............................................8 

2.1.2. Grammatikaliseringens uttryck....................................................... 11 

2.2. Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper ............................................ 12 

2.3. Metod ............................................................................................... 15 

3. Undersökning – bruket av givet ...................................................18 

3.1. Proportion och funktion hos givet, given och givna ................................. 18 

3.1.1. Bruket av givet ............................................................................ 20 

3.1.2. Bruket av given............................................................................ 21 

3.1.3. Bruket av givna............................................................................ 21 

3.1.4. Likheter och skillnader i bruket av givet, given och givna .................. 22 

3.1.5 Syntaktiskt eller semantiskt tveksamma fall ..................................... 23 

4. Diskussion – etableringen av prepositionen givet .......................26 

4.1. Etableringen av prepositionen givet ...................................................... 26 

4.2. Hoppers grammatikaliseringsprinciper och givet ..................................... 27 

4.2.1. Skiktning..................................................................................... 27 

4.2.2. Splittring ..................................................................................... 28 

4.2.3. Specialisering .............................................................................. 29 

4.2.4. Beständighet ...............................................................................30



 

 

 

4.2.5. Dekategorisering .......................................................................... 30 

4.3 Grammatikaliseringsprocessen och givet ................................................ 31 

4.3.1. Reanalysens betydelse för prepositionen givet ................................. 32 

4.4. Semantikens betydelse för prepositionen givet ....................................... 33 

4.5. Engelskans inflytande över prepositionen givet ...................................... 34 

4.6. Sammanfattande slutsats .................................................................... 36 

Bibliografi .........................................................................................38 

Källförteckning ......................................................................................... 38 

Litteraturförteckning.................................................................................. 38 



 

 

Figur- och tabellförteckning 

Figurförteckning 

Figur 1. Haspelmaths exempel på reanalys av satsstruktur ............................ 10 

Figur 2. Grammatikaliseringsskalan............................................................. 12 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Totalt antal belägg och antal exkluderade belägg per ord och korpus.. 19 

Tabell 2. Antal belägg och analyserade funktioner per korpus......................... 19 

Tabell 3. Bruket av participet givet 1923–2008............................................. 20 

Tabell 4. Bruket av participet given 1923–2008 ............................................ 21 

Tabell 5. Bruket av participet givna 1923–2008 ............................................ 22 

Tabell 6. Perfektparticipen till verbet giva som del av kollokationer 1923–2008 23 

Tabell 7. Fördelning av analyserade belägg med sammanfallande funktioner .... 24 

Tabell 8. Den funktionella domänen för prepositionen givet ............................ 29 

Tabell 9. Grammatikalisering av givet efter Hoppers grammatikaliseringsprinciper

.............................................................................................................. 31 



 

 1 

1. Inledning – språk och 
förändring 

Rather than seeing language as a closed, self-contained system, language is interpreted as a 

dynamic entity which is constantly shaped by its users. (Hoffmann 2005:2). 

Språket är inte konstant i den meningen att det är oföränderligt. Det språk vi talar idag skiljer 

sig på en rad punkter från det språk som talades på ungefär samma platser i andra tider. För att 

ansluta till Sebastian Hoffmanns ord i citatet ovan, är språket en dynamisk enhet som konstant 

skapas och omskapas av dess användare. Det kan exempelvis ta sig uttryck i uppkomsten av nya 

prepositioner… 

När Olle Josephson tog upp användningen av den då nya prepositionen givet, noterade han att 

prepositionen givet har en klang av och huvudsakligt användningsområde inom något formellare 

sakprosa (Josephson 1985:29–30). Journalisterna Erik Blix (DN, 14 september 2008) och Malin 

Siwe (DN, 11 augusti 2009) har båda noterat hur statsminister Fredrik Reinfeldt är en ivrig 

användare av denna preposition. Reinfeldt beskrivs ofta också som just formell i sitt sätt att 

uttrycka sig. 

I detta första av uppsatsens fyra kapitel presenteras uppsatsämnet, undersökningens syfte och 

frågeställning, material, disposition och forskningsbakgrund. 

1.1. Syfte och frågeställning  

Nationalencyklopediens Ordbok (NEO) anger första belägg för prepositionen givet till 1950 

(NEO bd 1, 1995:543). Syftet med denna uppsats är att följa processen i etableringen av 

prepositionen givet, samt att försöka förklara denna utveckling. Min hypotes är att prepositionen 

givet har uppstått genom en grammatikaliseringsprocess där perfektparticipet givet utvecklat en 

ny språklig funktion utöver de sedan tidigare etablerade. Jag tror också att prepositionen givet 

går mot en successivt ökande användningsgrad och att detta påverkar användningsfrekvensen 

för perfektparticipet i dess övriga, möjliga funktioner. Frågeställningen för undersökningen 

sönderfaller i två delar: 

1. Vilken omfattning har det skriftspråkliga bruket av givet som preposition under 

tidsperioden från första belägg till och med 2008? 

2. Kan utvecklingen och etableringen av prepositionen givet förstås med hjälp av 

grammatikaliseringsteoretisk analys? 

1.2. Material och avgränsningar 

Undersökningen rör bruket av givet som preposition i svenskt skriftspråk under tidsperioden 

1923–2008, och undersökningsmaterialet utgörs av konkordanssträngar ur sex korpusar över 
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presstext och tidningsmaterial. Materialet för perioderna 1923–19581 (O23–58), 1965 (P65), 

1976 (P76), 1987 (DN87), och 1998 (P98) utgörs av korpusar från Språkbanken vid Göteborgs 

universitet. Den yngsta korpusen består av material ur databasen PressText från 2008 (P08).  

O23–58 utgörs av material ur 25 årgångar av Svenska Dagbladets (SvD) årsbok och omfattar ca 

1,5 miljon ord. P65 består av artiklar från Göteborgs handels- och Sjöfartstidning (GHT), SvD, 

Stockholmstidningen (ST), Dagens Nyheter (DN), och Sydsvenska Dagbladet – Snällposten 

(SDS), och utgörs av ca 1 miljon ord. P76 består av artiklar ur GHT, SvD, ST, DN och SDS, 

och utgörs av ca 1,2 miljon ord. DN87 består av artiklar från DN och utgörs av 4,1 miljoner ord. 

P98 består av artiklar ur DN, GP och SvD och utgörs av 9,2 miljoner ord. P08 består av artiklar 

ur DN, GP och SvD och följer principerna för det tidsmässiga urvalet i P98, varför den har 

motsvarande omfattning som denna. Materialet blir således mer omfångsrikt ju yngre det är. 

Därmed torde sannolikheten att materialet är representativt för ett skriftligt sakprosaspråkbruk 

också öka.  

O23–58 utgör det äldsta textmaterialet i den här uppsatsen, och är tillika den äldsta tillgängliga 

korpusen över tidningstext på Språkbanken. P65 som utgörs av presstexter från olika tidningar 

och tidsperioder under ett och samma kalenderår är Språkbankens äldsta tillgängliga korpus av 

sitt slag. Korpusarna P76 och DN87 är resultat av liknande sammanställningar med 11 års 

intervall, till och med 1987. Med datoriseringen och den enklare tillgången på elektroniskt 

pressmaterial har denna princip för tidsintervall därefter frångåtts från Språkbankens sida. För 

att ernå en splittring i materialet och i görligaste mån upprätthålla en tidsmässig konsekvens har 

jag emellertid valt att så långt möjligt upprätthålla detta intervall, därav valet av P98 och P08 

som de båda yngsta ingående korpusarna här. Då Språkbankens korpusmaterial endast sträcker 

sig till 2004 har jag valt att själv sätta samman korpusen med presstexter från 2008 efter de 

principer Språkbanken redovisar (http://spraakbanken.gu.se/konk/; Press 98, 2009-01-16). För 

P08 har därför samtliga artiklar ur DN, GP och SDS valts ut från samma fyra tidsperioder under 

2008, som var fallet för Språkbankens urval 1998, nämligen 3–16 mars, 2–15 juni, 1–21 

september och 1–21 december. 

Urvalet och avgränsningen i tid grundar sig i att givet som preposition är mycket ny och antas 

gå tillbaka till 1950 som längst (NEO bd 1, 1995:543). Min mening med användningen av 

material från 1923 till 2008 är dels avsett att fungera som en vederläggande säkerhetsmarginal 

bakåt i tiden för undersökningen, dels tillfredsställa ambitionen om aktualitet för det nutida 

bruket. 

1.3. Disposition och förklaringar 

Uppsatsen är uppbyggd i fyra kapitel, där de båda första kan ses som introduktion och bakgrund 

till den undersökning jämte analys och diskussion som upptar de båda senare. I inledningen till 

vart och ett av dessa fyra kapitel presenteras kapitelinnehållet och dess upplägg i något större 

detalj.  

I kapitel 1. presenteras syftet med undersökningen, upplägget av uppsatsens form och innehåll, 

undersökningsmaterialet och avgränsningar däri, samt bakgrund till ämnet. I bakgrunden ingår 

såväl begreppsdefinition som en redogörelse för och diskussion av den tidigare forskning som 

                                                        
1 I materialet ur ORDAT-korpusen saknas årgångarna 1946–1947 och 1949–1957. 
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utförts primärt på prepositioner. Tidigare utförd grammatikaliseringsforskning med tydligt 

teoribyggande resultat ingår som del av den teoretiska översikten i kapitel 2. I anslutning till den 

teoretiska diskussionen följer redogörelsen för metodologiska ställningstaganden i 

genomförandet av undersökningen. 

I kapitel 3. redovisas och sammanställs resultaten av undersökningen för analys.  I det fjärde 

kapitlet följer diskussion och sammanfattning. 

1.3.1. Begreppet preposition 

I uppsatsen används genomgående termen preposition i enlighet med Svenska Akademiens 

grammatiks (SAG) definition.  

En preposition anger prototypiskt förhållandet mellan två referenter, antingen ensam eller 

tillsammans med ett verb, ett adjektiv eller ett particip[.] (SAG bd 2, 1999:684) 

SAG konstaterar att prepositioner är oböjliga formord och tillhör ”en i stort sett sluten ordklass” 

(SAG bd 2, 1999:684). Prepositioner utgör huvudord i prepositionsfraser (SAG bd 2, 1999:684), 

och ”anger relationen mellan det som prepositionsfrasens nominala led […] syftar på och ett 

överordnat led […]” (Hultman 2003:42). Bokstavligen betyder termen preposition ’plats 

framför’. I svenskan är detta också den överlägset vanligaste placeringen av prepositionen i 

förhållande till dess rektion, det eller de ord som prepositionen styr. Noteras bör emellertid att 

även den bokstavliga motsatsen postpositioner förekommer, där rektionen står först, liksom 

cirkumpositioner där rektionen omsluts av de oböjliga formorden också (SAG bd 2, 1999:722). 

Författarna till SAG anger att prepositioner som bildats ur andra ordklasser genom 

lexikalisering huvudsakligen används inom skriftspråket och det formella talspråket. Sådana 

former fortsätter ofta att användas oförändrat även i den ursprungliga ordklassen (SAG bd 2, 

1999:716). Bland andra Elias Wessén särskiljer mellan språkets primära och sekundära 

prepositioner. Till de primära räknas de nedärvda prepositionerna av och i med flera, och till de 

sekundära hör de som tillkommit i senare skeden (Wessén 1965:82–84). 

1.3.2. Begreppet particip 

Particip är bildade till verb och fungerar syntaktiskt i hög grad som adjektiv. Participen delas in 

i presensparticip och perfektparticip. Presensparticipen har suffixen -ande eller -ende fogat till 

verbstammen och perfektparticipen bildas med hjälp av suffixen -d, -t eller -dd. Liksom 

adjektiven kongruensböjs participen i numerus, genus och species. Particip kan ha olika grader 

av verbal eller adjektivisk betydelse beroende på om dess betydelse närmast härleds till själva 

aktionen eller till det tillstånd som följer av aktionen (SAG bd 2, 1999:582–583). För att 

exemplifiera med perfektparticipet givet, som utgör det primära undersökningsobjektet i 

föreliggande uppsats, utgör (1) exempel på verbalt particip, medan (2) har en starkare grad av 

adjektivisk betydelse. 

(1) sådant drama som Graven under Triumfbågen, givet i årets sista stund 
  O23–58 (1924) 

(2) det finns inget givet svar 
  P08 

Participens status skiljer sig traditionellt åt mellan olika grammatikor, där somliga låter dem 

utgöra en separat ordklass medan andra räknar dem till verben. I uppsatsen används 
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genomgående begreppet particip som namn på ordets form och utan ställningstagande ifråga om 

dess ordklasstillhörighet.  

1.4. Forskningsbakgrund – om prepositioner 
och givet 

I detta avsnitt följer först en kortare översikt över tidigare forskning inom området 

prepositioner. I de fall där forskningen diskuterar eller utvecklar grammatikaliseringsteoretiska 

ställningstaganden, ryms presentationen under uppsatsens teoriavsnitt (se kap. 2.). Avsnittet 

avslutas med en forskningsbakgrund för perfektparticipet givet. 

1.4.1. Prepositioner 

Claudio di Meola har genomfört en undersökning där förekomster av tyska adpositioner, det vill 

säga pre-, post- eller cirkumpositioner, i en korpus ordnats efter deras respektive form: adverb, 

adjektiv och verb et cetera (di Meola 2000:165–191). Undersökningen rör även adpositionens 

placering som framför- eller efterställd i förhållande till rektionen. Andelen för respektive 

placering i belägg från perioden 1750–1920 har ställts mot dagens förhållande. Som exempel 

kan nämnas betreffend
2, som i di Meolas korpusmaterial stod som framförställd preposition i 

3 % av fallen 1750–1920, mot 26 % idag. Di Meola finner det uppenbart för nästan samtliga 

undersökta adpositioner under den språkhistoriska utvecklingen att post- eller cirkumpositioner 

fått ge vika till förmån för prepositioner. Di Meola fortsätter:  

Die ‚neue’ höhergradig grammatikalisierte Variante setzt sich zunehmend gegenüber der 

‚alten’ niedriggradig grammatikalisierten Variante durch.3 (di Meola 2000:232–233)  

Även Ekkehard König och Bernd Kortmann konstaterar att participen såsom oböjda verbformer 

konstruerade tillsammans med nominalfraser är slående lika prepositionsfraser och i hög 

utsträckning används i liknande, nominalmodifierande funktion. Detta i sig lämnar stora 

möjligheter för reanalys att äga rum (König & Kortmann 1991: 113). Ett tydligt exempel på att 

sådan grammatikalisering ägt eller äger rum menar König och Kortmann är när ordföljden 

förändras i sådana strukturer där prepositionen bildas ur absolutkonstruktioner som har ett 

particip som ”head of the predicate” (König & Kortmann 1991:114). Med deras exempel:4 

(3) a. The same dissuasion, and, that failing, the same kind exer tions [sic!] in my behalf I 
met with at Manchester. 

 b. He undertakes to show A fouler than himself, – but, failing that, Return with him.  

(König & Kortmann 1991:114) 

König och Kortmann fortsätter med förklaringen att reanalys av absolutkonstruktioner som 

prepositionsfraser likt dem i (3a) leder till att ”the subjects (external arguments) of the relevant 

verbs are reanalyzed as complements (internal arguments) of prepositions” (König & Kortmann 

                                                        
2 Motsvarar svenskans beträffande. 

3 De ”nya” varianterna med högre grammatikaliseringsgrad tränger alltmer ut de ”gamla” 

varianterna med lägre grad av grammatikalisering, min översättning. 

4 Mina kursiveringar. 
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1991:115). SAG benämner konstruktioner likt (3a, 4) adverbiella nexusfraser, det vill säga en 

nominalfras tillsammans med ett particip eller adjektiv som kongruerar med det nominala ledet. 

En sådan fras fungerar som adverbial i den överordnade frasen. Participet eller adjektivet i en 

adverbiell nexusfras kan parafraseras som predikativ i en finit sats. Det nominala ledet i en 

adverbiell nexusfras kan väljas fritt medan det endast är participen och adjektiven inberäknad, 

inräknad, medräknad, oräknad och inbegripen som kan ingå (SAG bd 3, 1999:691, 695). 

(4) Alla folkgrupper inberäknade talas det femton språk i nationen. 

(SAG bd 3, 1999:695) 

König och Kortmann konstaterar att prepositioner som bildats ur verb tycks vara påfallande 

vanliga inom de semantiska domänerna tid/rörelse; undantag/uteslutning och topik/perspektiv 

(König & Kortmann 1991:120). Vidare fortsätter König och Kortmann med iakttagandet att 

prepositioner av verb tycks växa fram på områden där språket saknar primära prepositioner, i 

engelskans fall exempelvis ifråga om restriktioner (König & Kortmann 1991:121).  

I sin undersökning av svenskans kasusförlust konstaterar Muriel Norde att den utvecklingen går 

hand i hand med en allt mindre flexibel ordföljd och fler adpositionsfraser. Sådana syntaktiska 

och semantiska förhållanden som tidigare markerats genom bruk av böjning och ändelser i 

svenskan ersätts i och med kasusbortfallet av konstruktioner med pre-, cirkum- eller 

postpositioner. Samtidigt med kasusbortfallet bildas successivt ett flertal nya adpositioner i 

svenskan (Norde 1999:25–27). Norde belyser uppkomsten av de nya adpositionerna med hjälp 

av fyra fallstudier, där utvecklingen förklaras med grammatikaliseringsteoretiska resonemang. 

Norde konstaterar därvidlag att utvecklingen av sekundära adpositioner är något komplicerad 

och att flera utvecklingsvägar kan leda fram till en grammatikaliserad adposition, via en 

relationell fras som ibland mz, enkla adverb som bak eller sammansatta som a bak. I vissa fall 

etablerades genom grammatikaliseringsprocessen en adpositionsvariant, medan andra fall ledde 

till flera etablerade varianter. På så sätt kom bakom att övertrumfa bak, medan båda formerna 

kom att etableras för bland och ibland liksom mot och emot (Norde 1999:55–56). 

Christian Lehmann lyfter fram framväxten av prepositioner som exempel på förekommande 

grammatikalisering i den samtida tyskan. Lehmann konstaterar att nybildning av 

flerordsprepositioner genom att kombinera substantiv med en befintlig preposition eller med ett 

kasussuffix hör till de vanligaste grammatikaliseringsprocesserna i världen. 

Flerordsprepositioner av det slaget förekommer huvudsakligen i byråkratiskt eller mer formellt 

språkbruk och sällan i vardagsspråket (Lehmann 1991:501–502). 

Bo Ralph iakttar en delvis liknande expansiv utveckling i det svenska prepositionssystemet, och 

att en tänkbar förklaring kan sökas i utvecklingen mot den ökande andelen substantiviska 

uttryck i olika bruksprosa (Ralph 1984:1). Ralphs genomgång av nusvenskans prepositioner 

urskiljer i, med, av, på till, mot och från – i den ordningen – som de avgjort mest frekventa 

(Ralph 1984:11–12). Ralphs genomgång visar att de verkligt centrala prepositionerna i svenskan 

är de som markerar befintlighet, riktning till eller riktning från. Detta motsvarar vid en 

jämförelse också situationen i många andra språk, vilket enligt Ralph torde spegla ett 

gemensamt, grundläggande uttrycksbehov (Ralph 1984:14). 

Jan Svanlund har inom ramen för lexikalisering förklarat framväxten av bland annat 

flerordsprepositioner. Lexikaliseringsprocessen beskriver Svanlund som ett gradfenomen där 

den tänkta utvecklingen fortskrider i faser längs ett kontinuum, från det tillfälle då en 
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sammansättning konventionaliseras och inte betraktas som endast tillfällig till den stund då 

sammansättningen demotiveras och de ingående leden i sammansättningen inte kan urskiljas 

längre (Svanlund 2002:13–14). Svanlund vänder sig emellertid mot att lexikaliseringsprocessen 

med nödvändighet måste nå ett teoretiskt slutmål (Svanlund 2002:33). Den schematiska 

beskrivningen av utvecklingsgången som ett steglöst fortskridande mot ett mer ogenomskinligt 

resultat, liksom Svanlunds invändning med brotten mot denna tänkta process, liknar de 

grammatikaliseringsteoretiska resonemangen (jfr kap. 2.1).  

Till de formella dragen i lexikaliseringsprocessen hör såväl fonologiska som morfologiska 

förändringar. Svanlund konstaterar emellertid att ”[m]ånga morfologiska lexikaliseringsdrag rör 

snarast brist på förändring” (Svanlund 2002:15), vilket betyder att rena reliktformer lever kvar i 

sammansättningar, som annars har försvunnit ur språket till följd av andra förändringsprocesser. 

Den ålderdomliga formen kan således indikera att sammansättningen lexikaliserats och inte 

påverkats av förändringar som inträffat i lexikonet i övrigt (Svanlund 2002:15).  

I en mera specifik prepositionsstudie belyser Sölve Ohlander det han själv kallar vacklande 

språkbruk i fråga om variationerna typ (”förslag typ löntagarfonderna”); av typ (”förslag av typ 

löntagarfonder”); respektive av typen (”förslag av typen löntagarfonder”), där det första utgör 

det yngsta av uttryckssätten (Ohlander 1983:21–22). Ohlander iakttar bland annat hur typ-

konstruktionen systematiskt skiljer sig från de övriga konstruktionerna i grammatiskt avseende 

och hans tes är att typ-konstruktionen bör betraktas som en förkortning av uttrycket av typ(en). 

Övergången från substantiv till preposition ligger i det faktum att prepositionsfrasen av typ 

förlorat den faktiska prepositionen, men att rektionen istället övertagit dess grammatiska 

funktion (Ohlander 1983:24). 

Semantiskt, liksom i viss utsträckning även syntaktiskt, poängterar Sölve Ohlander likheten 

mellan typ och som, på det semantiska planet möjligt att översätta med till exempel. Ohlander 

menar att betydelsen anger en antydan till något, utan att fullfölja det helt (Ohlander 1983:26). 

Ohlander föreslår en tänkbar framväxt av typ som preposition ur skriftspråklig katalogstil, en 

snäv fackprosa där typ bär drag av relativ preposition och en koloneffekt (Ohlander 1983:28). 

Dess snabba och fram till 1983 starka framväxt tänker sig Ohlander kunna höra samman med 

den samtida byråkratiska expansionen och byråkratispråkets utrymme i TV (Ohlander 1983:29). 

Ohlander gör dessa konstateranden utan att direkt föra något resonemang i 

grammatikaliseringsteoretiska termer. 

1.4.2. Perfektparticipet givet 

SAOB räknar upp en stor mängd betydelsegrupper och moment för lemmat giva. Flertalet ligger 

nära den konkreta betydelsen ’överräcka’ eller ’lämna (över)’ (jfr gåva). Som betydelse under 

giva I) 5) anges:  

(utom i a o. b företrädesvis i vetenskapligt fackspr., i sht mat o. filos.) i p. pf. ss. adj.: 

faktiskt föreliggande, förhandenvarande, som man kan utgå ifrån (vid en beräkning l. ett 

resonemang o. d.); bekant, bestämd, viss. Under givna förhållanden.5 (SAOB bd 10, 

1928:G449) 

                                                        
5 Dekondenserat: (utom i a och b företrädesvis i vetenskapligt fackspråk, i synnerhet matematik 

och filosofi) i perfektparticip såsom adjektiv: faktiskt föreliggande, förhandenvarande, som man 
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För underbetydelsen a) står: ”angiven, utsatt, bestämd till tid l. storlek o. d.”6 (SAOB bd 10, 

1928:G449) och för b): 

säker, avgjord, odisputabel, obestridlig; självklar, otvivelaktig, som med säkerhet är att 

vänta; naturnödvändig; äv. ss. adv (jfr GIVETVIS). Det är givet, en given sak (att osv.)7 (SAOB 

bd 10, 1928:G450).  

Första belägg för I) 5) a) är 1792, och för b) 1789 (SAOB bd 10, 1928:G449–G450). Denna 

betydelsedefinition innehåller ett betydande mått av uttryck för premiss och villkor. Här 

föreligger en semantisk närhet till den definition av betydelsen hos prepositionen givet som görs 

i NEO: ”under förutsättning av ngt” (NEO bd 1, 1995:543). 

Olle Josephson noterar i en artikel från 1985 hur participet givet då nyligen kommit att användas 

i språket som preposition, med en betydelse av ’premiss’ eller ’villkor’, synonymt med de 

prepositionala uttrycken förutsatt eller med utgångspunkt i (Josephson 1985:29). Josephson ser 

en tänkbar förklaring i de språkmönster som pekar i riktning mot att vi tenderar att skriva 

meningar med färre men längre ord. Likaså ser Josephson en utveckling mot större 

specialisering av skriftspråket, och med större behov av att kunna uttrycka skilda relationer 

mellan olika företeelser. Varje enskilt ord blir därmed tyngre informationsmässigt, varför ett 

formord rikt på betydelse rimligen passar bättre in i mönstret och bättre fyller den funktion 

språkbrukaren eftersträvar (Josephson 1985:29–30).  

I Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) finns givet upptaget som 

preposition sedan tolfte upplagan, tryckt 1998. Där, liksom i den senare, trettonde upplagan, 

anges betydelsen som ”under förutsättning av” (SAOL 1998:271; 2006:289). I SAG utgör givet 

ett av exemplen på prepositioner bildade ur perfektparticip (SAG bd 2, 1999:716). I NEO anges 

prepositionen som belagd sedan 1950 (NEO bd 1, 1995:543). 

                                                                                                                                                                   

kan utgå ifrån (vid en beräkning eller ett resonemang och dylikt); bekant, bestämd, viss. Under 

givna förhållanden. 

6 Dekondenserat: angiven, utsatt, bestämd till tid eller storlek och dylikt. 

7 Dekondenserat: säker, avgjord, odisputabel, obestridig; självklar, otvivelaktig, som med säkerhet 

är att vänta; naturnödvändig; även såsom adverb (jfr GIVETVIS). Det är givet, en given sak (att och 

så vidare). 
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2. Teori och metod – 
grammatikalisering 

Teori och metod hänger rimligtvis nära samman med varandra, tillsammans med 

undersökningens syfte och övergripande frågeställning så som de formulerats ovan. I kapitel 2 

introduceras inledningsvis en översiktlig redogörelse för grammatikaliseringsteorin, dess 

grundläggande fokus och förutsättningar liksom dess uttryck jämte några av de mest centrala 

begreppen under 2.1. I underkapitel 2.2. presenteras Paul J. Hoppers fem 

grammatikaliseringsprinciper. Detta avsnitt fungerar dels som en konkretion av en 

grammatikaliseringsteoretisk förklaringsmodell, men även som en precisering av den teoretiska 

ram som den andra delfrågan för uppsatsen ska prövas emot: Huruvida etableringen av givet 

som preposition kan förklaras med utgångspunkt i grammatikaliseringsteoretiska resonemang. I 

det sista delkapitlet 2.3. återfinns en redogörelse för det metodologiska tillvägagångssättet vid 

undersökningarna. 

2.1. Grammatikaliseringsteori 

 [---] grammaticalization is seen as a process in which originally autonomous, fully referential 

lexical items acquire a purely grammatical function in the course of time. (Fischer 2007:58–

59) 

Begreppet grammatikalisering myntades av Antoine Meillet (1912, 1921) som med hjälp av det 

beskrev grunderna för den process som leder till att betydelsen hos ett innehållsord bleknar 

samtidigt som dess grammatiska egenskaper förstärks (bl.a. Hopper 1991:17). Lite förenklat kan 

grammatikalisering beskrivas som en gradvis förändring där en självständig språklig enhet med 

fullvärdig lexikal betydelse utvecklas till en enhet med strikt grammatisk funktion och utan egen 

semantisk innebörd – i dess renaste form ett affix att foga till en självständigare enhet i språket. 

Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugott understryker emellertid att 

grammatikaliseringsteorin inte innehåller några tvingande språkliga förändringar och att de 

förändringar som faktiskt inträffar inte måste nå hela vägen fram till det teoretiska slutmålet 

(Hopper & Traugott 2003:130–131). 

2.1.1. Grammatikaliseringens förutsättningar 

[---] hearers play a major role in change because they process input in ways that may not 

match the speaker’s intentions. But speakers also play a major role in enabling change, 

because in producing speech they have communication as their goal, and therefore are 

always in search of ways to guide the hearer in interpretation. (Hopper & Traugott 2003:71) 

Grammatikaliseringsteorin är enligt Hopper och Traugott en funktionell-grammatisk teori och 

som berör skärningspunkter mellan språk och språkbruk, resultat av pågående förhandling 

mellan talare och lyssnare och pragmatiska faktorer som rör relationen mellan språk och kontext 

(Hopper & Traugott 2003:71, 74–75, 98). Hopper och Traugott betonar att drivkrafterna bakom 
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för språklig förändring till största delen förefaller vara omedvetna även om de i vissa fall kan 

vara resultat av medvetna strategier från språkbrukare. Därmed motsätter de sig synen på 

språkförändring som en logisk följd av språkbrukares strategier för sin kommunikation som 

medvetet syftar till eller har som mål att förändra språket (Hopper & Traugott 2003:74). Olga 

Fischer sammanfattar ett fokus för grammatikaliseringsteorin på synbara fakta och hur språkets 

former är kopplade till funktioner, vilket också är kontextberoende (Fischer 2007:57–58).  

2.1.1.1. Reanalys 

Begreppet reanalys betecknar hur en språkbrukare uppfattar ett uttryck strukturellt annorlunda 

än den som yttrar det. I Hoppers och Traugotts engelskspråkiga exempel kan livsmedlet 

hamburger reanalyseras som [ham] + [burger]8 istället för den ursprungliga [Hamburg] + [er]9
 

(Hopper & Traugott 2003:50). Som jag tolkar begreppet består reanalysen alltså snarast i just en 

analys, genom vilken språkbrukaren skapar sig en uppfattning om struktur i det lexikala uttryck 

som den möter. Re- eller omanalysen ska alltså förstås som potentiellt annorlunda i förhållande 

till den ”ursprungliga” tolkning som den som först yttrar uttrycket står för. Frank Beths menar 

att reanalys per definition är ett synkront fenomen, eftersom analysen görs av en språkanvändare 

vid en specifik tidpunkt och för övrigt endast kan ses i förhållande till en föregående tolkning 

(Beths 1999:1073). 

Reanalys fokuserar på strukturella aspekter i språket och inte semantiska i det att det förklarar 

språkförändringar med att nya strukturer ersätter äldre (Rosenkvist 2004: 32; Hopper & 

Traugott 2003:63). Som praktisk konsekvens kan exempelvis en del av rektionen i en 

prepositionsfras komma att uppfattas som en del av prepositionen, eller rentav prepositionen 

själv. Hopper och Traugott ger som ett sådant exempel hur strukturen i prepositionsfrasen 

[[back] of the barn] reanalyserats som [back of [the barn]] (Hopper & Traugott 2003:51).  

Reanalys anses generellt som en fundamental del av grammatikaliseringsteorin. Hopper och 

Traugott håller den för att vara den enskilt viktigaste mekanismen för grammatikalisering 

(Hopper & Traugott 2003:39). Genom att betona hur reanalysen är central för alla former av 

språkförändring understryker Hopper och Traugott att reanalys kan förekomma utan att 

samtidigt vara del av en grammatikaliseringsprocess. Reanalys kan nämligen resultera i en 

förändring som är motsatt grammatikalisering: från mer grammatisk till ökad lexikal tyngd 

liksom från minskad till ökad autonomi hos en lexikal enhet. Bland annat förmår reanalys 

förklara hur den förstärkande partikeln ep i estniskan utvecklats från suffix till autonom, 

framförställd partikel. En sådan utveckling står i direkt motsats till principerna för 

grammatikaliseringen. (Hopper & Traugott 2003:58–59). Hopper och Traugott sammanfattar 

relationen mellan reanalys och grammatikalisering som: ”Whereas grammaticalization always 

involves reanalysis, many clear cases of reanalysis do not result in grammaticalization” (Hopper 

& Traugott 2003:59).  

Martin Haspelmath ser reanalys och grammatikalisering som betydligt mindre sammanlänkade 

än vad Hopper och Traugott gör. Haspelmath menar att reanalysen ofta ger resultat som är rakt 

motsatta grammatikaliseringsprocessens. Haspelmath tillägger att grammatikaliseringen alltid är 

steglös och gradvis, medan reanalysen sker genom språngvisa omtolkningar. Dessutom menar 

                                                        
8 [skinka]+[burgare] 

9 [Hamburg]+[från] 
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Haspelmath att strukturen på ett uttryck kan reanalyseras utan att den nya tolkningen är mer 

grammatisk än den förra (Haspelmath 1998:325). Som exempel ur tyskan visar Haspelmath hur 

reanalys av partikelverbet anfangen i bisats i vissa dialektala varianter resulterat i förändringar 

av den hierarkiska strukturen enligt Figur 1. Exempel (5a–b) utgör exempel på grammatiska 

konstruktioner i standardspråket högtyskan med anfangen i huvudsats respektive bisats, och 

(5c) en bisatskonstruktion som endast är grammatisk i vissa dialektala varianter av tyskan.  

(5) a. Sie fängt an zu singen10 
b. Wenn sie anfängt, zu singen,…11 
c. Wenn sie an zu singen fängt,…12 

(Haspelmath 1998:323) 

Verbpartikeln an utgör del av den finita verbfrasen i såväl exempel (5a–b) som i variant I i 

Figur 1. Om partikeln an istället reanalyseras som del av infinitivmärket zu skulle det förklara 

hur an kan placeras framför det infinita verbet istället för som del av den finita verbfrasen i den 

dialektala varianten av tyska, enligt Figur 1. variant II  och exempel (5c) (Haspelmath 

1998:323–324). 

Figur 1. Haspelmaths exempel på reanalys av satsstruktur 

 

Figur 1. visar hur strukturen för bisatsen reanalyserats och därigenom förändrats i vissa dialektala 

varianter av tyskan. Haspelmath konstaterar att de underliggande regler hos språkbrukaren som 

genererar strukturen i variant II måste skilja sig avsevärt från de regler som genererar strukturen i 

variant I (Haspelmath 1998:324). 

Haspelmath menar med detta exempel att enheterna i sig inte blivit mer grammatikaliserade vid 

reanalysen utan att det endast är de oförändrade enheternas relation och sammanhang med de 

                                                        
10 ”Hon börjar sjunga”, min översättning och kursivering.  

11 ”Om hon börjar sjunga…”, min översättning och kursivering. 

12 ”Om hon börjar sjunga…”, min översättning och kursivering. 
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övriga element som ingår i satsen som omtolkas. Som exempel på en förändring som uppstått 

genom reanalys och som därtill är möjlig att återkalla tar Haspelmath upp hur en del av 

ordstammen på substantiv kommit att omtolkas som pluraländelse. Det engelska ordet för ärta 

lånades ursprungligen in från latinets pisa och förändrades med tiden till pise och pease. Genom 

reanalys kom pea att uppfattas som stam och -s som pluraländelse. En sådan omtolkning av den 

morfologiska strukturen menar Haspelmath emellertid vara möjlig att återkalla, till skillnad från 

grammatikaliserade förändringar (Haspelmath 1998:325–326). Haspelmath menar att 

reanalysens svagare roll i den språkliga förändringsprocessen kan sägas komma in genom det att 

ett barn som lär sig ett språk antar en mer grammatikaliserad form som den huvudsakliga, och 

att relationerna mellan ett ords olika punkter på grammatikaliseringsskalan på så sätt kan 

förskjutas en smula ytterligare (Haspelmath 1998:346).  

2.1.1.2. Analogi 

Hopper och Traugott slår fast att endast reanalys kan skapa nya grammatiska strukturer, men att 

det är först genom analogin som reanalysens förändringar i språket blir synliga. Analogi kan 

bidra till att förklara hur en specifik form i språket kan komma att spridas genom att det 

mönstret generaliseras och vidgas och på så sätt appliceras även inom andra paradigm i språket 

(Hopper & Traugott 2003:63–65). Ett exempel på analogi i svenskan kan vara hur mönstret för 

den svaga verbböjningen har kommit att spridas och i vissa fall tränga ut den starka böjningen, 

som med verbet simma. Det starka böjningsmönstret simma – sam – summit har i hög grad 

trängts undan av den svaga simma – simmade – simmat.  

Olga Fischer motsätter sig bilden att reanalys ska ses som överordnad analogi genom att den har 

ansetts äga rum före det att eventuell analogi kan komma till stånd. Reanalysen ses av vissa 

även närmare knutet till den förändrade funktionen, medan analogi endast berör formen (Fischer 

2007:123). Fischers ståndpunkt är emellertid att: 

A reanalysis of a structure will not as a rule result in a totally new structure, but in one that is 

already in use elsewhere [---]. It is the superficial similarity (analogy) that a language user 

perceives between two structures and between two communicative uses of them that causes 

a reanalysis in one of them, so as to bring it in line with the other. (Fischer 2007:123–124). 

2.1.2. Grammatikaliseringens uttryck 

Henrik Rosenkvist konstaterar att det råder betydande samstämmighet om att två av 

grammatikaliseringens uttryck är centrala i all grammatikaliseringsteori: unidirektionalitet och 

grammatikaliseringsprocessen som gradvis (Rosenkvist 2004:21–22). 

2.1.2.1. Unidirektionalitet 

Det råder förvisso en stark samstämmighet om den centrala hypotes inom 

grammatikaliseringsteoretisk forskning som unidirektionalitet eller en enkelriktad 

utvecklingsgång utgör, från lexikal till grammatisk tyngd men inte tvärtom (Hopper & Traugott 

2003:16–17, 99, 131–132). Det finns emellertid invändningar mot detta antagande. Somliga 

hävdar att exemplen på grammatikalisering som inte följer en enkelriktad utveckling är så 

många att unidirektionalitet helt enkelt inte kan anses som ett grundläggande drag för den typen 

av språkförändring. Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugott menar också att det är 

potentiellt problematiskt att allt för starkt hävda unidirektionaliteten som en absolut princip 

eftersom det tvunget medför slutsatsen att grammatiska enheter inte kan uppstå på annat sätt än 
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genom den enkelriktade utvecklingsvägen via ett lexikalt ursprung (Hopper & Traugott 

2003:132). I sin redogörelse för relationen mellan grammatikalisering och reanalys (se kap. 

2.1.1.) för Hopper och Traugott också fram exempel på hur reanalys faktiskt resulterat i ökad 

lexikal tyngd (se ovan), i rak motsats till det som unidirektionalitetens princip hävdar möjligt. 

(Hopper & Traugott 2003:58–59). Trots sådana exempel summerar Hopper och Traugott för sin 

del diskussionen om frågetecknen kring unidirektionalitetens status för 

grammatikaliseringsteorin med att slå fast att exemplen på undantag från hypotesen om 

enkelriktning bör ses som just undantag och inte som falsifierande bevis, eftersom de svårligen 

kan sägas bilda några mönster (Hopper & Traugott 2003:138). 

2.1.2.2. Glidande skala, gradvist förlopp 

Den teoretiska grammatikaliseringsprocessen beskrivs som en gradvis förskjutning med 

omärkbart små steg längs en skala mellan innehållsord och formord. 

Grammatikaliseringsprocessens gradvisa förlopp beskrivs i den engelskspråkiga forskningen 

ofta som ”clines” eller omärkbart små steg på vägen mot den grammatikaliserade formen. Elsie 

Wijk-Andersson beskriver detta klin som ”en sorts lutande linje med successiv förändring av ett 

medelvärde” (Wijk-Andersson 1997:21). Graden av grammatikalisering och den process som 

leder dit benämns med termen grammatikalitetsskala (cline of grammaticality). Den prototypa 

skalan i processen från rent innehållsord till rent formord kan gestaltas enligt exemplet i Figur 2. 

Figur 2. Grammatikaliseringsskalan 

 

Figur 2. beskriver schematiskt utvecklingsgången för ett grammatikaliserat substantiv till affix, från 

ett innehållsord till funktionsord. Jfr Norde (1999:38). 

2.2. Hoppers fem 
grammatikaliseringsprinciper 

Paul J. Hopper (1991) har formulerat fem grundläggande principer för grammatikalisering. 

Dessa principer har till syfte att utgöra ett slags fästpunkter för eller ingångar i identifieringen 

och studiet av den pågående grammatikaliseringsprocessens allra första steg. Principerna kan i 

någon mån sägas utgöra en kärnfull sammanfattning av de uttryck som tidigt pågående 

grammatikalisering tar sig. Hopper lägger emellertid in en gardering om svårigheterna att 

urskilja tidig grammatikalisering från andra former av språkförändring. Hoppers grundläggande 

principer ”characterize aspects of change in general, and are not distinctive for gram-

maticization”13 (Hopper 1991:21). Hopper understryker emellertid att: 

                                                        
13 Paul J. Hoppers term grammaticization innebär ingen innehållslig skillnad i förhållande till 

begreppet grammaticalization. Analoga uttryck på svenska vore grammatisering visavi 

grammatikalisering.  
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[---] distinctive “principles of grammaticization” can be formulated only to the extent that 

regularities in language can in principle be isolated which are unambiguously grammatical. 

(Hopper 1991:21). 

Härvidlag uttrycker Hopper en förhoppning om att hans principer kan underlätta att identifiera 

grammatikalisering tidigare i processen, även där olika varianter uppträder och frågan om 

eventuell pågående grammatikalisering kan ställas. Hoppers grammatikaliseringsprinciper 

består av 1) Layering (skiktning); 2) Divergence (splittring); 3) Specialization (specialisering); 

4) Persistence (beständighet) och 5) Decategoriali-zation (dekategorisering) (Hopper 1991:22). 

För att uppnå en läsvänligare text väljer jag att hädanefter genomgående använda de svenska 

begreppen i uppsatsen. 

Skiktning markerar att en ny variant uppstår inom samma funktionella domän, utan att den äldre 

nödvändigtvis försvinner ur bruk. Yngre lager av språkliga enheter som ger uttryck för samma 

funktionella domän läggs således ovanpå äldre existerande former. Flera lager av 

grammatikaliserade enheter kan på så sätt samexistera, där äldre varianter kvarstår medan nya 

fortsätter att uppkomma. Olika lager kan dessutom vara olika stabila. Med funktionell domän 

avser Hopper exempelvis tempus, modus eller aspekt, vilka ofta grammatikaliseras. Vanligen 

existerar i språket flera alternativa tekniker att utnyttja för att säga samma sak (Hopper 

1991:22–23). Hopper nämner förekomsten av svag och stark verbböjning som exempel på 

skiktning. Därigenom sammanfaller två olika morfologiska tekniker i en identisk temporal 

betydelse (Hopper 1991:23). Den typ av skiktning som Hopper tar upp motsvaras i svenskan 

alltså av gå–gick visavi köra–körde. Skiktning kan således sägas röra sig om en sorts synonymi 

där olika språkliga enheter ger uttryck för snarlik eller identisk funktion. 

Splittring avser att den ursprungliga formen kan kvarstå som självständigt element samtidigt 

som en grammatikaliserad form utvecklas mot exempelvis klitikon eller affix. De lexikala 

enheter som genomgått splittring delar således etymologin men skiljer sig åt funktionellt. I 

svenskan utgör adjektivformen litet och adverbet lite ett exempel på splittring. Den ursprungliga 

formen litet lever kvar i språket och används på oförändrat sätt, medan en grammatikaliserad 

variant har utvecklat en annan funktion. I fallet med adverbet lite har ordet dessutom kommit att 

förlora ändelsen –t genom fonetisk och ortografisk reduktion (Wijk-Andersson 1997:26). 

Skiktning skiljer sig från splittring på den punkten att den förra betecknar olika varianter inom 

samma funktionella domän, medan den senare markerar fall där en lexikal enhet 

grammatikaliseras i en kontext men förblir oförändrad i en annan (Hopper 1991:24). 

Specialisering kännetecknar att antalet varianter gradvis minskar och att de kvarstående 

formerna antar mer generell betydelse, rent grammatiskt (Hopper 1991:22). Likaså innebär 

specialisering att en form går mot att bli obligatorisk för en grammatisk konstruktion. Ett 

exempel från franskan på hur en grammatikaliserad enhet kommit att bli obligatorisk genom 

specialisering är pas i den tudelade negationen ne … pas. Ursprungligen fungerade pas som en 

icke-obligatorisk förstärkning av negationen ne, vid sidan av ett antal liknande förstärkningsord. 

Successivt har antalet möjliga varianter minskat, och i dagens franska vardagsspråk är det 

dessutom den ursprungliga negationen ne istället som kan utelämnas, och pas har kommit att 

utgöra ett obligatoriskt negerande element i sammanhanget (Hopper 1991:25–27). 

Med beständighet avser Hopper att en grammatikaliserad form behåller drag som minner om 

dess lexikala ursprung. Detta menar Hopper oftast är helt ogenomskinligt vid långt gången 

grammatikalisering, men är ofta klart i fall av pågående förändring (Hopper 1991:28). Ytterst 
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hårdraget ska således avsaknaden av grammatikaliserade drag på den här punkten ses som 

möjligt tecken på begynnande grammatikalisering (!). Elsie Wijk-Andersson tar upp 

utvecklingen av det futurala hjälpverbet kommer (att) som utslag för beständighet i svenskan. 

Kommer (att) används i svenskan för att konstruera tempuskategorin futurum för att uttrycka en 

händelse som kommer att inträffa i framtiden (6a). Formen kom (att) är däremot ogrammatisk 

för att bilda futurum preteritii i syfte att uttrycka en händelse som inträffat före talarögonblicket 

men efter en viss tidpunkt i det förflutna (6b). För futurum preteritii används istället hjälpverbet 

skulle (6c).  

(6) a. Du kommer säkert att misslyckas 
 (Jörgensen & Svensson, 1986, 1987:77, min kursivering) 

 b. * Då han ringde kom jag precis laga middag 

 c. Då han ringde skulle jag precis laga middag 

Motsvarande gäller för futurum exaktum (7a) där kommer att + ha + supinum används för att 

uttrycka en kommande händelse som ska ha ägt rum vid en bestämd, kommande tidpunkt, 

visavi futurum preteritii exaktum där kom + ha + supinum är ogrammatiskt (7b) och skulle + ha 

+ supinum (7c) istället används för att uttrycka något som har inträffat i det förflutna men före 

den tidpunkt då uttalandet görs. 

(7) a. På måndag kommer jag att ha läst boken 
 (Jörgensen & Svensson, 1986, 1987:78, min kursivering) 

b. * När vi träffades första gången visste jag inte att jag kom ha skrivit fyra kärleksbrev 
till dig två veckor senare 

c. När vi träffades första gången visste jag inte att jag skulle ha skrivit fyra kärleksbrev 
till dig två veckor senare 

 (Jörgensen & Svensson, 1986, 1987:78, min kursivering) 

Wijk-Andersson menar att det är en äldre, ursprunglig betydelse som lever kvar i 

preteritumformen kom som utgör en begränsning i användandet av verbet som futurummarkör: I 

preteritumformen kom finns fortfarande en innebörd av ’att råka’, konstaterar Wijk-Andersson 

och menar att detta kvardröjande – beständiga – lexikala minne hindrar en futural användning 

(Wijk-Andersson 1997:28–29). 

Dekategorisering slutligen, står för förlust av diskursautonomi med Hoppers ord. 

Grammatikaliserade former tenderar att förlora morfologiska och syntaktiska drag typiska för 

rena innehållsordklasser för att istället anta formordklassernas karaktäristik. Hopper menar att 

substantivlika former då inte längre identifierar diskursdeltagare och verbliknande former inte 

längre identifierar nya händelser utan istället uppträder de i nya, underordnade roller som adverb 

eller prepositioner (Hopper 1991:22, 30). Elsie Wijk-Andersson kallar utvecklingen 

ordklassdegradering (Wijk-Andersson 1997:26). Grammatikalisering medför alltid förlust av 

substantivisk eller verbal kategorialitet understryker Hopper. Hopper lägger till detta att 

nytillskott till andra ordklasser än substantiv och verb närmast uteslutande sker genom ”down-

change” ur dessa båda ordklasser (Hopper 1991:31). Ett exempel på dekategorisering i svenskan 

är hur de kongruerande adjektivformerna mycken, mycket och myckna i stort sett förlorats ur det 

vardagliga språket, men där neutrumformen övergått till att fungera som ett ickekongruerande 

adverb istället (Wijk-Andersson 1997:26). 

Hopper skriver att hans fem grammatikaliseringsprinciper förvisso kan utgöra en ingång till 

studiet av grammatikalisering i ett språk. Däremot kan ett studieobjekt som stämmer in på en 
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eller flera av de föreskrivna punkterna inte otvetydigt definieras som exempel på pågående 

grammatikalisering eller på sådan förändring som kommer att resultera i en grammatikaliserad 

form: ”They [the principles] speak only to the question of ’more’ or ’less’ grammaticized, not to 

the question of ’in’ or ’out’ of grammar” (Hopper 1991:32). De drag som principerna beskriver 

är inte alls unika för grammatikaliseringsprocessens konsekvenser, utan är tvärtom vanliga 

uttryck även för annan språkförändring skriver Hopper. Grammatikalisering är inte en fråga om 

absoluta värden utan om grader, och de kriterier som utöver kontroll över denna gradering är 

inte alls begränsade till endast grammatikalisering utan mer generella kriterier för 

språkförändring i stort, fortsätter Hopper (Hopper 1991:32). 

*  *  *  

Paul J. Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper kommer att utgöra teoretisk utgångspunkt för 

den föreliggande undersökningen av den utveckling där givet etableras som preposition i 

svenskan. Detta val av teoretisk ram grundar sig framförallt i det Hopper själv lyfter fram som 

syftet med de fem principerna: att göra det möjligt att urskilja tidiga, möjliga tecken på 

grammatikaliseringsprocessens förändringar. Genom att lägga dessa fem principer som ett raster 

över det undersökningsmaterial som utgörs av presstextkorpusar, är förhoppningen att en möjlig 

förklaring till givets språkliga beteende ska framträda. Jag ser Hoppers fem 

grammatikaliseringsprinciper som ett slags indikatorer: Där en lexikal enhet kan sägas bära drag 

av eller överensstämma med en eller flera av Hoppers principer föreligger möjligheten att 

förklara det med en tidig, pågående grammatikalisering. Saknas sådan överensstämmelse helt 

eller till stor del är sannolikheten för en förklaring med hjälp av grammatikaliseringsteoretiska 

perspektiv mindre trolig. Och naturligtvis måste understrykas att graden av grammatikalitet och 

grammatikalisering inte med nödvändighet motsvarar graden av överensstämmelse med 

Hoppers principer. Den frågan kan endast besvaras genom en vidare analys och tolkning, där 

Hoppers fem principer för grammatikalisering endast utgör teoretiska fixpunkter för att hitta in i 

materialet och en eventuellt pågående förändringsprocess. 

2.3. Metod 

I ett första led bygger uppsatsen på en kvantitativ undersökning som belyser utvecklingen för 

bruket av givet under perioden 1923–2008. Undersökningen utgår således från formen för 

participet givet för att därefter behandla funktionen i sammanhanget där det förekommer. 

Undersökningen rör andelen där givet fungerar som preposition i förhållande till ordets övriga 

språkliga funktioner. Till denna undersökningsdel hör även jämförelser mellan resultaten för 

formen givet och de övriga formerna av perfektparticipet, given och givna, samt med 8 likartade 

uttryck med jämförbar betydelse och användning, angående, beträffande, förutsatt, gällande, 

vad gäller, med utgångspunkt i, rörande samt sett till.  

Excerperingen av belägg för givet i korpusmaterialet har genomförts efter konkordanssökningar 

i de sex presstextkorpusar som utgör undersökningsmaterialet. Som jämförelse har proceduren 

upprepats med de båda övriga formerna av perfektparticipet, given och givna. Därefter 

analyseras den syntaktiska funktionen av beläggen i den kontext där de ingår. För de korpusar 

som spänner över tiden 1923–1998 och som finns tillgängliga på Språkbanken, utgörs det 

sammanhang i vilket sökordet ingår i en sträng med 60 tecken på ömse sidor. Ur korpusen över 

materialet från 2008 är beläggen och de sammanhang de förekommer i excerperade ur de 

fullständiga artiklarna. Eftersom korpusarna är av högst varierande storlek redovisas 
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förändringar inte endast  i absoluta tal utan också i procentuell användningsfrekvens för de olika 

funktionerna proportionellt i förhållande till det totala bruket för participformen. Detta får till 

följd att där ett visst värde ökar förutsätter det en motsvarande, relativ minskning av övriga. 

Den syntaktiska analysen utgår från de allmänna riktlinjer som Ulf Teleman beskriver i Manual 

för grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska (1974), och markerar ordens 

syntaktiska roll (Teleman 1974:23–30). Telemans manual har till syfte att ”kodifiera principerna 

för en mera detaljerad grammatisk analys av tal- och skriftspråk” (Teleman 1974:7), och 

fungerar som en handbok över tillvägagångssättet vid syntaktisk analys av språket. Teleman 

skriver att man strävat efter ”en så semantiskt orienterad funktionell analys som möjligt” i 

utarbetandet av manualen (Teleman 1974:24). Beskrivningar och uppställda kriterier bygger 

således på såväl formella som semantiska och funktionella principer och tar därmed hänsyn till 

både form och funktion eller betydelse i analysen.  

Den lexikaliska analysen har till syfte att ange olika egenskaper hos de enskilda orden, 

exempelvis ordklasstillhörighet (Teleman 1974:207). Den lexikaliska analysen utförs här endast 

på ordet givet och de jämförelseobjekt som undersöks. Analysen avser endast den lexikaliska 

egenskapen ordklass, och resultaten av genomgången redovisas i kategorierna adjektiv, adverb, 

verb, preposition eller kollokation. I redovisningen används genomgående beteckningen verb 

istället för particip för de belägg där givet fungerar som verbalparticip. Detta görs med avsikten 

att tydligare skilja mellan ordets form: particip och dess funktion: adjektiv, adverb, verb eller 

kollokation. Teleman räknar däremot particip som en egen ordklass (Teleman 1974:233). 

Om konstruktionen där participet ingår kan skrivas om med har + supinum i passivum 

definieras det som particip enligt Teleman, och alltså som verb i föreliggande undersökning, i 

enlighet med exempel (8a),14 i omskriven form i (8b.). Participet räknas som verb och inte som 

adjektiv också om det är omöjligt att komparera participet med suffix (Teleman 1974:230). 

(8) a. vid en lunch, given till hans ära 
 O23–58 

 b. vid en lunch, som har givits till hans ära 

Till Telemans kriterier för adjektiv hör att det är framförställt det substantiviska huvudord det 

modifierar, och att det kongruerar med detsamma (Teleman 1974:126). Som adjektiv redovisas 

det undersökta ordet då det utgör del av ett adjektivattribut (9)15 eller följer på ett kopulaverb 

(10)16 i fall där det bedöms som beskrivande (Teleman 1974:230).  

(9)  enligt ett givet, nära nog oföränderligt mönster 
P76 

(10) Det engelska anfallsparet är givet 
P98  

Till participens natur hör att de i olika grad och utsträckning kan uttrycka såväl adjektivisk som 

verbal funktion (SAG bd 2, 1999:582–583). I fall där betydelsen av funktionen rimligen kan 

tolkas som såväl adjektivisk som verbal, har ett och samma belägg markerats för två 

                                                        
14 Min kursivering. 

15 Min kursivering. 

16 Min kursivering. 
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funktionella kategorier i resultatredovisningen. Sådan möjlighet till dubbeltydighet eller vaghet 

särredovisas och diskuteras särskilt i undersökningen.  

Adverben avgränsas gentemot andra ordklasser framförallt genom det att ”de fungerar som 

huvudord i fraser vilkas typiska funktion är att vara adverbial”, det vill säga uttrycka en 

omständighet som sätt eller modalitet (SAG bd 2, 1999:625). Som sådant utgör (11)17 ett 

exempel.  

(11) I den kategorin kvalar Thoreau givet in 
P08  

Teleman anger emellertid att adverb som bildats av en adjektivstam med tillägg av suffixet -t 

utgör adjektiv (Teleman 1974:230). På den här punkten görs i uppsatsen ett avsteg från 

Telemans redovisningsprinciper: De fall, likt exempel (11), där det adjektiviska 

perfektparticipet förekommer i adverbiell funktion redovisas som adverb, trots att dessa enligt 

Teleman istället skulle ha angivits som adjektiv. Med denna ordning tydliggörs participets 

funktion i sammanhanget, vilket är ett mer centralt för undersökningen än en strikt 

ordklasskategorisering. 

Prepositioner styr nominala led, och som preposition redovisas ord som enligt Teleman ”kan 

konstrueras dels med naken sats, dels med nominal” (Teleman 1974: 107), (12).18  

(12) Givet förutsättningarna är bilden inte enbart dyster 
DN87  

Under kategorin kollokation redovisas vad som här analyseras som de fasta uttrycken (13–16),19 

samt varianter på dessa. 

(13) Det togs för givet att generalsekreteraren skulle ställa sig i spetsen 
P65 

(14) Det var på förhand givet, att Bondepartiet nu stod närmast 
O23–58 

(15) Åsikter är inget en gång för alla givet 
P65 

(16) Åt dem som ingenting har skall däremot varda givet 
P98  

I ett andra led prövas möjligheten att förklara etableringen av givet som preposition med hjälp 

av grammatikaliseringsteoretiska resonemang, genom analys och diskussion av 

undersökningsresultaten. Paul J. Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper skiktning, splittring, 

specialisering, beständighet och dekategorisering beskrivna i kap. 2.2. utgör utgångspunkt för 

diskussionen. Detta görs delvis i jämförelse med användningen av uttryck som är likartade givet 

i funktion och betydelse.  

                                                        
17 Min kursivering. 

18 Min kursivering. 

19 Mina kursiveringar. 
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3. Undersökning – bruket av 
givet 

I detta kapitel presenteras undersökningsresultaten. Under 3.1. redovisas resultaten av den 

kvantitativa undersökning som rör den proportionella användningen av givets olika funktioner. 

Resultaten av undersökningen ligger till grund för vidare bearbetning i analys och diskussion 

efter Paul J. Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper.  

3.1. Proportion och funktion hos givet, given 

och givna 

Under detta delkapitel redovisas och diskuteras resultaten av den kvantitativa undersökning som 

rör hur proportionerna mellan de olika funktionella kategorierna för de tre 

perfektparticipformerna till verbet giva – givet, given och givna – fördelar sig och har utvecklats 

under undersökningsperioden. Det egentliga undersökningsobjektet är givet, men de övriga 

varianterna ingår i undersökningen som jämförelsematerial, vilket aktualiseras vidare nedan.  

I Tabell 1. redovisas en översiktlig sammanställning över antalet konkordansträffar för 

respektive sökord, liksom de excerpter som exkluderats ur analysen av olika anledningar. 

Belägg som uteslutits består i träffar som utgör egennamn, utländska ord, substantiv som är 

homografer till respektive particip eller sannolika felskrivningar. En sammanställning av hur 

fördelningen av antalet excerpter som kvalificerar som belägg för respektive perfektparticipform 

redovisas på tabellens nedersta rad. Det är dessa belägg som ingår i den fortsatta 

undersökningen 

Som går att utläsa av Tabell 1. är andelen belägg någorlunda jämnt fördelade mellan de tre 

participformerna, inte minst sedan de förhållandevis många exkluderade beläggen för given 

räknats bort.20 Antalet belägg är generellt större i det yngre materialet vilket är en naturlig följd 

av att de yngre korpusarna omfattar fler ord än de äldre. 

                                                        
20 Det absoluta flertalet av de uteslutna beläggen för given utgörs av substantivet giv, bestämd 

form, singularis. 
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Tabell 1. Totalt antal belägg och antal exkluderade belägg per ord och korpus 

 

Av Tabell 1. framgår det totala antalet belägg för givet, given respektive givna redovisade per 

korpus. För tydlighets skull redovisas i kolumnerna därefter antalet belägg som exkluderats från 

analys och kategorisering. Totalsumman på den nedersta raden Inkluderade belägg utgör antalet 

belägg för respektive participform som ingår i den fortsatta undersökningen, efter att de 

exkluderade excerpterna räknats bort. 

Tabell 2. nedan utgörs av en översiktlig sammanställning över undersökningsmaterialet fördelat 

efter korpus. I kolumnerna anges antalet belägg som ingår i analysen efter avräkning av 

felaktiga excerpter, och därefter antalet funktioner som analysen resulterat i. Där analysen av ett 

enskilt belägg resulterat i flera möjliga grammatiska funktioner har samtliga dessa funktioner 

räknats med. Antalet analyserade funktioner överstiger därför antalet analyserade belägg för 

samtliga korpusar. De belägg vars grammatiska status har varit tveksam eller dubbeltydig och 

som därför analyserats som flera funktioner redovisas separat nedan, i Tabell 7. och under 

kapitel 3.1.5. 

Tabell 2. Antal belägg och analyserade funktioner per korpus 

 

Av Tabell 2. framgår antalet belägg som analyserats och som ingår i undersökningen för samtliga 

tre participformer sammantagna, redovisade per korpus. I den sista kolumnen redovisas antalet 

funktioner som analysen av de beläggen resulterat i. 

1202 excerperade belägg med 1271 analyserade funktioner utgör därmed det egentliga 

undersökningsmaterialet för den fortsatta analysen av proportionerna mellan de funktionella 

kategorierna för participen givet, given och givna. Analysen av funktionen hos givet i 

konkordanssökningarna redovisas i Tabell 3. nedan. Proceduren har upprepats för de övriga 

formerna av perfektparticipet; resultaten av analyserna av given redovisas i Tabell 4. och för 

givna finns de sammanställda i Tabell 5. nedan. 
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3.1.1. Bruket av givet 

Den kvantitativa undersökningen över bruket av givet redovisas i Tabell 3. Sammanställningen 

visar på en del iögonfallande tendenser. Från det första belägget i undersökningsmaterialet 1987 

till 2008 har givet som preposition ökat betydligt, och ökningen har inträffat under den senaste 

tioårsperioden av de här resultaten att döma: från att utgöra 4 % av det totala bruket i materialet 

från 1987 och 1998 till 14 % 2008.  

Tabell 3. Bruket av participet givet 1923–2008 

 

Av Tabell 3. framgår proportionerna mellan de olika funktionella kategorier i vilka perfektparticipet 

givet uppträder i det undersökta korpusmaterialet. I kolumnen procent redovisas den procentuella 

andelen de olika funktionerna upptar inom respektive korpus. 

Den första förekomsten av givet i egenskap av preposition i det undersökta presstextmaterialet 

finner vi så sent som 1987. Detta står att jämföra med NEO:s första belägg från 1950 och Olle 

Josephsons antagande om 1970-talet som troligt första belägg i sin artikel, då efter att ha 

undersökt riksdagens snabbprotokoll från 1978–1979 (Josephson 1985:29). En allmän 

utveckling vid språkförändring är förvisso att variationer och ändrat bruk inte slår igenom eller 

uppträder simultant i alla språkets varianter. Många variationer uppträder ofta först i talspråket 

för att därefter eventuellt etableras i skriftspråket. Olle Josephson noterar däremot i sin artikel 

över den nya prepositionen givet att den tycks bära ett drag av fackprosa eller formalitet över 

sig, vilket kan antas inte omedelbart vanligt förekommande i vare sig vardagligt talspråk eller 

som här i dagspressens sakprosa.  

En andra, tydlig tendens är att andelen förekomster där givet fyller adjektivisk funktion minskat 

mellan materialet från 1923–1958 och 2008, med 13 procentenheter. Här bör naturligtvis 

understrykas att materialet mot slutet av undersökningsperioden, framförallt från 1998 och med 

den elektroniska tekniken är betydligt mer omfattande och därmed sannolikt mera representativt 

än det från före 1987, och att O23–58 är den avgjort minsta korpusen av de sex. Även om 

tendensen därmed är något osäker framstår den som tydlig på den här punkten av 

undersökningsresultaten att döma. 

En tredje tendens tycks peka mot att givet även håller på att etablera sig som adverb. Ett fåtal 

förekomster av givet i en sådan funktion påträffas i de båda yngsta korpusarna, och av den här 

undersökningen att döma tycks utvecklingen även i detta avseende gå mot ökad användning. 

Men det måste sägas att såväl material som belägg är allt för litet för att några betydande 

slutsatser ska kunna dras härav. 

De kvantitativa undersökningsresultaten ger för handen att bruket av givet som verb minskar, 

men även här är tendensen avgjort svagare. Sett över hela materialet minskar andelen 

förekomster klart, men med betydande fluktuationer mellan de olika korpusarna. Samma sak 
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gäller slutligen för bruket av givet i fasta uttryck, men här tycks tendensen peka mot ökad 

användning. 

3.1.2. Bruket av given 

Liksom framgår av Tabell 4. uppträder given aldrig i form av vare sig adverb eller preposition. 

Belägg för förekomst av given i fasta uttryck av den typ som redogjorts för ovan saknas helt i 

materialet ur SvD:s årsbok Ordat 1923–1958, men utgör därefter mellan 6 % och 10 % av 

participets funktioner i respektive korpus. I flertalet fall rör det sig om uttrycket ta för given. 

Tabell 4. Bruket av participet given 1923–2008 

 

Av Tabell 4. framgår proportionerna mellan de olika funktionella kategorier i vilka perfektparticipet 

given uppträder i det undersökta korpusmaterialet. I kolumnen procent redovisas den procentuella 

andelen de olika funktionerna upptar inom respektive korpus. 

I fråga om andelen belägg där participet given fungerar som verb är tendensen något ojämn, 

men sett över hela undersökningsperioden tydligt fallande i dessa presstextkorpusar, från hälften 

i det äldsta materialet till mindre än en tiondel i det yngsta. I P76 är emellertid den procentuella 

andelen där given fungerar som verb dubbelt så stor jämfört med P65 och tre gånger större än 

den i DN87. Här bör emellertid understrykas att antalet analyserade belägg är oerhört litet i P76, 

liksom i de övriga korpusarna fram till 1998. Den proportionella fördelningen av funktionella 

kategorier måste således ses som tendenser och inte som nödvändigt representativa i ett större 

perspektiv, därtill är materialet alltför litet för att kunna dra några säkra slutsatser om.  

För den adjektiviska funktionen av given tycks tendensen vara den motsatta verbets och gå mot 

ökad andel, men med samma förbehåll som för funktionen av verbalparticip ovan. Det är inte 

fråga om en jämn och stadig utveckling från 50 % i O23–58 till drygt 80 % i P08, men det ger 

likafullt en möjlig fingervisning om tendensen i utvecklingen. 

3.1.3. Bruket av givna 

Ur Tabell 5. kan utläsas hur det inte heller för givna finns några belägg för att denna 

participform kan fungera som adverb eller preposition. I de tre yngsta korpusarna förekommer 

exempel på givna som del av konstruktionerna ta för givna respektive på förhand givna, som 

båda analyseras som kollokationer här. Det rör sig om ett mycket litet antal exempel sett såväl 

till absoluta tal som till procentuell andel, och mot bakgrund av det mindre omfångsrika och 

mer begränsade material som korpusarna O23–58, P65 och P76 utgör i sammanhanget är det 

svårt att dra några bestämda slutsatser av de här resultaten. En möjlig tolkning vore att 

undersökningsresultaten ger för handen att det rör sig om en ny möjlighet för givna att ingå i de 

båda aktuella konstruktionerna. Men en fullt lika tänkbar konklusion vore att tidigare 

förekomster förbigåtts som följd av det tidigare undersökningsmaterialets alltför ringa omfång. 
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Tabell 5. Bruket av participet givna 1923–2008 

 

Av Tabell 5. framgår proportionerna mellan de olika funktionella kategorier i vilka perfektparticipet 

givna uppträder i det undersökta korpusmaterialet. I kolumnen procent redovisas den procentuella 

andelen de olika funktionerna upptar inom respektive korpus. 

För de båda kategorierna adjektiv och verb är tendensen för givna något ojämn men sett över 

hela perioden 1923–2008 ändå tämligen klar. Proportionen adjektiv ökar från omkring hälften 

till drygt fyra femtedelar. Andelen verb sjunker däremot, från 60 % i det äldsta materialet till 

10 % i det yngsta. Denna utveckling framstår som relativt tydlig inte minst eftersom den också 

är påtaglig inom den snävare tidsperiod som de tre yngsta, större korpusarna utgör, där 

utvecklingen gått från en fjärdedel i DN87 till en tiondel i P08. 

3.1.4. Likheter och skillnader i bruket av givet, given och givna 

I undersökningsmaterialet visar endast givet på möjligheten att fungera som preposition, det 

huvudsakliga undersökningsobjektet för denna undersökning. Givet är dessutom den enda av de 

tre participformerna där belägg för att fungera som adverb förekommer. Dessa två resultat utgör 

enligt min mening de båda största skillnaderna mellan de tre perfektparticipens språkliga 

funktioner gestaltade i svensk tidningsprosa. Av undersökningsresultaten går även att skönja en 

skillnad mellan givet å ena sidan, och given och givna å den andra avseende den adjektiviska 

funktionen. Där tycks andelen i det första fallet minska mellan 1923 och 2008, medan det 

tvärtom ökar något i de båda senare.  

Utvecklingen för bruket av de tre formerna uppvisar emellertid även likheter på flera punkter: 

Den proportionella andelen där participen fungerar som verb minskar hos samtliga tre particip. 

Undersökningsresultaten visar också på förändringar i fråga om de olika participformernas 

möjligheter att ingå som del av någon av de uttryck som här analyserats som kollokationer, 

vilket framgår av Tabell 6. Alla tre varianterna uppvisar en möjlig men svag tendens mot en 

ökad procentuell andel för att ingå i någon av dessa. I givets fall en ökning från en dryg 

femtedel till en tredjedel, för given från inga belägg i den äldsta korpusen O23–58 till som mest 

en tiondel av alla analyserade funktioner i det resterande materialet från 1965 till 2008, och för 

givna, slutligen, från ett allra första belägg motsvarande 2 % i DN87 till åtta belägg eller 7 % i 

P08. Resultaten redovisade i Tabell 6. ger således för handen att de identifierade 

kollokationerna har förändrats under undersökningsperioden i så måtto att samtliga former av 

perfektparticipet förekommer som delar av dem i det yngre materialet, till skillnad från 

situationen i det äldre. Eftersom det rör sig om förhållandevis få belägg för given och givna 

tillsammans med det faktum att de äldre korpusarna är mindre till omfånget än de yngre kan det 

inte uteslutas att variationen förekommit även tidigare. 



 

 23 

Tabell 6. Perfektparticipen till verbet giva som del av kollokationer 1923–2008 

 

Av Tabell 6. går att utläsa hur andelen förekomsten av de tre undersökta participformerna som 

delar av fasta uttryck fördelar sig i undersökningsmaterialet. I de tre första kolumnerna redovisas 

andelen per korpus och participform, medan den sista kolumnen visar den totala andelen 

kollokationer per korpus. 

Bland de uttryck som analyserats som kollokationer i materialet är varianter på ta för givet 

avgjort vanligast för samtliga tre perfektparticipformer. Att formerna ta för given och ta för 

givna inte alls förekommer i det tidigaste materialet kan eventuellt peka mot att uttrycket ta för 

givet utvecklat ett krav på genus- och numeruskongruens med det objekt det konstrueras med. I 

materialet har emellertid inte heller några exempel påträffats där uttrycket ta för givet ingår i en 

konstruktion med exempelvis ett pluralt objekt. För att underbygga en sådan tes måste 

alltsåförst beläggas att ta för givet tidigare inte krävde kongruens med objektet. SAOB nämner 

inte specifikt varianterna ta för given eller ta för givna som alternativ till ta för givet, inte heller 

möjligheten eller nödvändigheten av kongruens. Det enda språkprov som ges är ”Att Wallenius 

får Hauho (pastorat) tar jag för gifvet” (SAOB bd 10, 1928:G450). 

Om denna utveckling visar sig vara riktig vore det en i sig intressant iakttagelse. Om fallet vore 

att en ickekongruerande språklig enhet berikas genom krav om böjning skulle det innebära 

motsatsen till grammatikalisering. Det kan emellertid röra sig om en förändring av de aktuella 

konstruktionerna som lett till en ny möjlighet att låta samtliga participets former ingå i de 

berörda uttrycken. Den utvecklingen skulle i så fall vara motsatt den i fråga om funktionen 

preposition där materialet inte visar på samma möjligheter till variation. 

3.1.5 Syntaktiskt eller semantiskt tveksamma fall 

Som nämnts i kapitel 3.1. har ett antal undersökta belägg upptagits under flera funktionella 

kategorier i analysen eftersom de potentiellt kan uppfattas som dubbeltydiga eller vaga i de 

konstruktioner och kontexter där de ingår. De tveksamma fallen kan beskrivas som syntaktiskt 

dubbeltydiga eller som semantiskt dubbeltydiga. I syntaktiskt dubbeltydiga konstruktioner är det 

möjligt att göra olika tolkningar av uttrycket på en strukturell nivå, exempelvis ifråga om 

huruvida två ingående led ska ses som samordnade eller inte. I vissa exempel kan olika 

tolkningar av uttrycket ge två distinkt åtskilda, semantiskt dubbeltydiga betydelser,  

Totalt handlar det om 68 av 1202 analyserade belägg i det samlade korpusmaterialet. Av dessa 

har ett enskilt belägg analyserats till tre tänkbara grammatiska funktioner, övriga 67 till två. 

Summan analyserade grammatiska funktioner överstiger således antalet analyserade belägg med 

69. Antalet belägg som analyserats som flera funktioner är i förhållande till det totala antalet så 

litet att det endast har marginell effekt på proportionerna mellan funktionerna sammantaget. 

Totalt 15 tveksamma fall utgörs av givet, 19 av given och 35 av givna. Fördelningen av de 
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grammatiska funktioner som analyserats som sammanfallande redovisas per participform i 

Tabell 7. 

Tabell 7. Fördelning av analyserade belägg med sammanfallande funktioner 

 

Av Tabell 7. framgår vilka funktionella kategorier som sammanfallit i analysens 68 tveksamma fall. 

I 61 av 68 fall där analysen resulterat i två möjliga grammatiska funktioner handlar det om belägg 

som av sammanhanget kan tolkas som endera adjektiv eller verb. I ett mindre antal fall har 

framförallt belägg för participformen givet analyserats som både adjektiv och kollokation, samt i 

ett fall som adjektiv, verb och preposition. 

I nästan 90 % av de tveksamma fallen har belägg tolkats som potentiellt såväl adjektiv som verb 

(17),21 Det rör sig om 8 belägg för givet, 18 för given och 35 för givna.  

(17) Dom kallades sedlar och antogs ha ett givet och fast värde. 
 DN 87 

I exempel (17) kan givet dels tolkas som uttryck för en verbhandling, vilket medför att sedlarna 

av någon ’tilldelats ett värde’. Dels kan givet analyseras som adjektiv, vilket ger betydelsen att 

sedlarna i sig ’hade ett visst, allmänt känt värde’. Dubbeltydigheten i detta och dylika fall bör 

således ses som semantisk, då det rör sig om distinkt skilda semantiska betydelser.  

I sju fall har belägg analyserats som såväl adjektiv som del av kollokation (18).22 Sex av dessa 

utgörs av belägg för givet och ett för given.  

(18) Det var en ordning som var en gång för alla given och bestämd genom Gud 
 P 76 

Konstruktioner av slaget en gång för alla given som i exempel (18) betraktas i undersökningen 

som kollokation, men kan i detta fall ses som uttryck för såväl semantisk som syntaktisk 

dubbeltydighet (19a–b). På rent semantiska grunder kan betydelsen av given förstås som 

antingen ett adjektiviskt ’självklar’ eller som ett något mer konkret och bokstavligt verbiellt 

’givande av en reell gåva’. 

(19) a. Det var en ordning en gång för alla given och bestämd genom Gud 
b. Det var en ordning en gång för alla given och bestämd genom Gud 

Möjligheten finns även att syntaktiskt analysera exemplet som i (19a.) där en gång för alla 

given och bestämd genom Gud utgör två separata adjektivfraser som bestämning till ordning. 

Betydelsen av en sådan tolkning skulle göra ordningen å ena sidan ’självklar’ och å andra sidan 

’bestämd genom Gud’. Likt (19b) är det emellertid möjligt att analysera konstruktionen som att 

ordningen ’endast en gång’ har ’bestämts och givits till skänks av Gud’. I detta och liknande fall 

är det måhända ändå rimligare att tala i termer av syntaktisk dubbeltydighet snarare än 

semantisk. 

                                                        
21 Min kursivering. 

22 Min kursivering. 
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Ett enda, därtill osäkert och problematiskt, belägg för givet kan analyseras som såväl verb som 

adjektiv och preposition (20)23.  

(20) …vara något väsentligen eget utan något främmande, och därtill givet en upprepning, 
alltså en ”rutin”… 
P 98 

Analysen av exempel (20) försvåras dessvärre av att tekniska problem med hemsidan gjort det 

omöjligt att läsa ut den fullständiga meningen i källmaterialet. Troligen skulle osäkerheten inför 

analysen försvinna om hela kontexten gick att frambringa. Tolkningen av innebörden i givet blir 

en smula märkt oavsett möjlig grammatisk funktion: Som verb bör exemplet förstås som att det 

främmande ’försetts med’ en upprepning, en ”rutin”. Som adjektiv skulle givet markera den 

’självklarhet’ med vilken det främmande även är en upprepning, en ”rutin”. Som preposition 

slutligen skulle givet uttrycka den ’förutsättning’, nämligen upprepningen, som skulle medföra 

att det främmande också utgör en ”rutin”. Även i detta fall kan det ses som en semantisk 

dubbeltydighet som möjliggör två alternativa tolkningar av givet; huruvida något tillhandahållits 

eller förutsatts. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den absoluta majoriteten av oklara fall utgörs av belägg 

där givet kan tolkas som endera adjektiv eller verb, och att det nästan uteslutande är till följd av 

semantisk dubbeltydighet. 

                                                        
23 Min kursivering. 
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4. Diskussion – etableringen av 
prepositionen givet  

I kapitel 4. sammanfattas undersökningsresultaten och diskuteras vidare mot uppsatsens 

inledande syfte och frågeställning, samt mot den bakgrund som det 

grammatikaliseringsteoretiska ramverket och den tidigare forskningen utgör. Kapitlet inleds 

med en sammanfattande redogörelse över etableringen av prepositionen givet under kapitel 4.1. 

och följs därefter under kapitel 4.2. av en diskussion om möjligheten att analysera etableringen 

av givet som preposition med hjälp av ett grammatikaliseringsteoretiska resonemang, efter Paul 

J. Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper. Möjligheten till vidare förklaring av utveckling 

och etablering för prepositionen givet med hjälp av övergripande grammatikaliseringsteoretiska 

resonemang förs vidare under avsnittet 4.3. Semantikens betydelse för utvecklingen av 

prepositionen diskuteras under 4.4. och inflytandet från engelskan under 4.5. Den förda 

diskussionen ställs mot uppsatsens formulerade syfte, hypotes och frågeställningar och 

sammanfattas under 4.6. 

4.1. Etableringen av prepositionen givet 

Uppsatsens resultat visar att omfattningen på att bruket av prepositionen givet i tidningsprosa 

tydligt har ökat under undersökningsperioden. NEO anger visserligen första belägg för 

prepositionen givet till 1950 (NEO bd 1, 1995:543), men i det presstextmaterial som utgör 

underlag för denna undersökning återfinns det första belägget för givet som preposition i 

korpusen DN87. Både 1987 och 1998 utgör andelen prepositioner 4 % av det totala antalet 

funktioner, medan andelen 2008 har stigit till 14 %. Eftersom det rör sig om ett förhållandevis 

begränsat material och därmed tämligen få belägg finns ingen anledning att dra några alltför 

stora eller säkra slutsatser av de siffrorna. En tendens mot ökad användning av givet som 

preposition går likafullt att iaktta.  

Tendensen mot ökat bruk av prepositionen givet kan skönjas även i förhållande till likvärdiga, 

delvis synonyma uttryck inom en tänkbar funktionell domän (jfr. Tabell 8. s. 36). Givet utgör 

trots en iakttagbar ökning dock fortfarande ett litet och tämligen marginellt uttryck inom den 

funktionella domänen av genomgången att döma.  

En tänkbar förklaring till den ökade användning av prepositionen givet kan utgöras av den 

utveckling som leder mot en större användning av substantiviska uttryck i olika typer av 

bruksprosa som Bo Ralph noterar (1984:1). En annan möjlighet kan, delvis i anslutning till den 

förra, vara att prepositionen bidrar med en känsla av saklighet och formalitet och som sådan en 

sorts stilmarkör på modet. Användningen av givet som preposition ska även ses mot SAG:s 

prepositionsreflektioner från uppsatsinledningen: Författarna till SAG konstaterar att språkliga 

uttryck som givet har sin huvudsakliga användning inom skriftspråk och formellt talspråk. 

Dessutom finns flera exempel på particip som kommit att användas som prepositioner eller 
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adverb samtidigt som de opåverkat fortsätter att fungera inom den ursprungliga ordklassen 

(SAG bd 2, 1999:716). 

Ekkehard König och Bernd Kortmann har i sin forskning studerat nybildningen av prepositioner 

ur verb i engelskan. Denna framväxt förklarar de med att de nya prepositionerna förmår fylla 

områden i språket som de primära prepositionerna inte omfattar, exempelvis i fråga om att 

uttrycka restriktioner (König & Kortmann 1991:121). Givet skulle måhända kunna ses som ett 

uttryck för detta, i kombination med det resonemang Ralph för. Om utvecklingen går mot ett 

mer substantiviskt och informationstätt språk med krav på exaktare uttryck, kan detta på sätt och 

vis bidra till att skapa de tomrum König och Kortmann beskriver. Där orden ges mer exakta och 

mindre överlappande betydelser krävs andra för att fylla mellanliggande användningsområden, 

vilket skulle kunna motivera uppkomst och etablering av nya prepositioner. 

Olle Josephson menar att ett nutida språkbruk i allt högre utsträckning eftersträvar ökad 

informationstäthet i kommunikationen och att detta skulle kunna ses som ett incitament för 

framväxt och etablering av nya formord. Nybildade formord har, potentiellt och sannolikt, större 

lexikal tyngd  och rikare informationsinnehåll än äldre, befintliga uttryck – vid sidan av deras 

rent grammatiska funktion att markera hierarkiska relationer i språket (Josephson 1985:29–30). 

4.2. Hoppers grammatikaliseringsprinciper och 
givet  

Paul J. Hoppers (1991) fem grammatikaliseringsprinciper utgör en teoretisk ram mot vilken 

möjligheten att förklara etableringen av prepositionen givet ska prövas. Analysen av givet är 

strukturerad efter de begrepp som konstituerar Hoppers modell (jfr. kap. 2.2.) och tar avstamp i 

undersökningen om bruket av givets olika funktioner redovisad i Tabell 3 (s. 25). 

4.2.1. Skiktning 

Att en lexikal enhet visar prov på skiktning innebär att en ny variant uppträder vid sidan av en 

äldre inom samma funktionella domän, utan att den äldre nödvändigtvis försvinner ur bruk. 

Yngre skikt kan således ses som att de läggs ovanpå äldre. Processen hänger således samman 

med att nya synonymer uppträder. För denna undersökning gäller alltså att olika varianter ska 

samexistera vid sidan av varandra inom den funktionella domänen där preposition givet ingår. 

Som preposition uttrycker givet enligt SAG (SAG bd 2, 1999:684) en relation mellan två 

referenter, i typfallet mellan ett verb och en nominalfras. Givet uttrycker enligt NEO 

betydelsemässigt denna relation som: ’de förutsättningar under vilka något sker’ (NEO bd 1, 

1995:543).  

Den betydelsemässiga funktionella domänen där prepositionen givet ingår som del representeras 

här av de i något varierande grad synonyma språkliga enheterna angående, avseende, 

beträffande, förutsatt, gällande, med utgångspunkt i, rörande samt sett till. Uttrycken har valts 

ut genom slagningar på givet i synonymordböcker. Fortsatta slagningar har sedan gjorts på de 

givna synonymerna till den punkt då de föreslagna motsvarigheterna återkom. Exemplen (21–

29) utgör konstruerade språkliga exempel som visar på likartad betydelse och funktion. Inom 

parentes står årtalet för första belägg enligt NEO: 
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(21) angående de ekonomiska ramarna tillåter de…  (1621) 
(22) (med) avseende (på) de ekonomiska ramarna tillåter de…  (1726) 
(23) beträffande de ekonomiska ramarna tillåter de…  (1725) 
(24) förutsatt att de ekonomiska ramarna tillåter det…  (1825) 
(25) givet de ekonomiska ramarna tillåter de…  (1950) 
(26) gällande de ekonomiska ramarna tillåter de… – 
(27) med utgångspunkt i de ekonomiska ramarna tillåter de… (1818) 
(28) rörande de ekonomiska ramarna tillåter de… – 
(29) sett till de ekonomiska ramarna tillåter de… – 

(NEO bd 1, 1995:36, 80, 139, 512, 543, 592; NEO bd 3, 1996: 480, 55, 89) 

Samlingen uttryck som tillsammans representerar den funktionella domänen där prepositionen 

givet ingår gör inte på något sätt anspråk på fullständighet. Det ska snarast betraktas som en 

ungefärlig avgränsning av den aktuella domänen. I exemplen (22), (26–27) och (29) är de 

kursiverade uttrycken inte att definiera som prepositioner enligt NEO. Betydelsemässigt och 

syntaktiskt ligger ändå de nio språkliga exemplen tämligen nära varandra.  

Som framgår av uppställningen (21–29) går första belägg för de nio uttrycken olika långt 

tillbaka i tiden. Av NEO:s årtalsangivelser för första säkert fastslagna förekomst är angående 

äldst i jämförelsen (1621). Därefter följer beträffande (1725), (med) avseende (på) (1726), med 

utgångspunkt i (1818), förutsatt (1825) och som yngsta belagda, givet (1950). Exemplen 

gällande, rörande och sett till är som självständiga eller särskilt redovisade uttryck inte belagda 

i NEO. Rörande anges som bildat till en betydelse av röra som går tillbaka till äldre 

fornsvenska. Därmed är det inte klart att formen och användningen av den som avses här kan 

tillskrivas samma ålder. 

Av denna uppställning synonyma uttryck till prepositionen givet framgår att nya lager kan sägas 

ha lagts ovan på äldre. Således framträder resultat som talar för att skiktning föreligger inom 

den funktionella domänen. 

4.2.2. Splittring 

Splittring innebär att ett till formen identiskt ord parallellt existerar inom olika funktionella 

domäner eller kontexter. En yngre, grammatikaliserad form uppträder vid sidan av en äldre form 

med annan eller tyngre lexikal betydelse. Som går att utläsa av Tabell 3 (s. 25) och under kapitel 

3.1.1. fyller formen givet ett flertal olika funktioner, där proportionerna i bruket varierar i olika 

utsträckning inom loppet av undersökningsperioden. Att ett perfektparticip fungerar syntaktiskt 

som adjektiv eller verbalparticip är en i högsta grad typisk egenskap och varken någon 

ovanlighet eller alls ny företeelse. Därmed är denna variation inte heller tecken på eventuellt 

pågående grammatikaliseringsprocess. Av undersökningen framgår emellertid att formen givet 

utöver de typiska egenskaperna också utvecklat möjligheten att fungera både som preposition 

och som adverb, belagt i undersökningsmaterialet sedan 1987 respektive 1998. Språkliga 

enheter som till formen är identiska med perfektparticipet givet fungerar således inom andra 

funktionella domäner. Givet i funktionerna preposition eller adverb uppfyller således formellt 

Hoppers kriterier för splittring, vilket öppnar för möjligheten att förklara utvecklingen av dessa 

båda som exempel på pågående grammatikalisering.  

Av de tre varianterna på perfektparticipet till giva förekommer endast givet i den prepositionella 

funktionen i undersökningsmaterialet. Den funktion som prepositionen givet fyller kan således 

inte varieras med hjälp av verbets övriga participformer. Dylik variation är däremot möjlig i 
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fråga om de övriga funktioner som analysen av materialet resulterat i. Eftersom givet uppträder 

som preposition, samtidigt som formen fortsatt fungerar i övriga funktioner kan 

sammanfattningsvis splittring sägas föreligga. 

4.2.3. Specialisering 

Specialisering innebär i korthet att antalet varianter inom en viss funktionell domän gradvis 

minskar och i förlängningen att den form som blir kvar i bruk får en mer generell grammatisk 

betydelse. Dessutom påbjuder idealfallet av specialisering att den kvarvarande formen utvecklas 

mot att i högre grad bli obligatorisk för att den konstruktion den ingår som del av ska vara 

grammatisk.  

För att undersöka en eventuellt pågående specialisering inom den funktionella domänen för 

prepositionen givet görs här en jämförelse mot de ytterligare åtta språkliga uttryck som 

användes i avsnitt 4.2.1. för att gestalta den funktionella domänen. Dessa  språkliga uttryck är 

angående; (med) avseende (på); beträffande; förutsatt; givet; gällande; med utgångspunkt i; 

rörande och sett till. Resultaten redovisas sammanställda i Tabell 8. 

Tabell 8. Den funktionella domänen för prepositionen givet  

 

Av Tabell 8. framgår en ungefärlig utveckling av den frekvensandel prepositionen givet har visavi 

övriga här ingående uttryck för den funktionella domänen under tidsperioden 1987–2008. För varje 

uttryck redovisas antalet belägg per korpus och den proportionella andelen inom domänen. I 

kolumnen procent redovisas den procentuella andelen de olika uttrycken upptar inom respektive 

korpus. På nedersta raden redovisas antalet belägg för den samlade domänen per korpus. 

Det skriftspråkliga bruket av de nio uttrycken i presstext har undersökts genom kon-

kordanssökningar efter samma principer som redovisats i metodavsnittet ovan. Detta har gjorts i 

syfte att få en bild av hur fördelningen i användning mellan givet och likartade uttryck med 

snarlik betydelse och funktion har utvecklats. Tidsspannet omfattar perioden 1987–2008, 

samma tid under vilken denna undersökning kunnat belägga givet som preposition.  

Undersökningen av platsen för prepositionen givet inom den här avgränsade funktionella 

domänen ska värderas med betydande försiktighet och endast ses som en högst ungefärlig 

värdemätare eller riktningsgivare. Eftersom den här undersökningen inte funnit belägg för givet 

som preposition före 1987 kan den rimligtvis inte heller antas haft någon belagd plats i en sådan 

funktionell domän före den tidpunkten. Tabell 8. visar emellertid på en tendens att givet sedan 

1987 utökat sin plats inom den funktionella domänen något, eller åtminstone befäst den. 

Tydligare rörelser inom domänen utgörs av frekvensen för beträffande som minskat betydligt 



 

 30 

jämfört med övriga, från att utgöra en andel om 42 % 1987 till 9 % 2008. Angående har ökat sin 

andel något under samma tidsperiod, från 18 % till 25 %, men i övrigt är förändringarna ganska 

små. Resultatet talar således emot pågående specialisering inom den funktionella domänen för 

prepositionen givet. 

4.2.4. Beständighet 

Beständighet består kortfattat i att en grammatikaliserad form uppvisar drag som minner om 

dess lexikala ursprung. Det lexikala ursprunget är vanligen svårt att genomskåda vid långt 

gången grammatikalisering men lättare i fall av pågående förändring i tidigare stadier.  

Participformerna givet, given och givna uppvisar å ena sidan tecken på Hoppers beständighet 

genom ett tydligt konsoliderat lexikalt ursprung i verbet giva. Å andra sidan har denna infinita 

verbform, senare och i sin tur, delvis kommit att ersättas med en variant som inte gör relationen 

mellan perfektparticipet givet och infinitivformen ge lika uppenbar. Giva kan betraktas som en 

mer formell och gammalmodig infinitivform av verbet idag, då ge numera är den vanligare 

varianten. Variationen gäller såväl dess grundform som presens- och supinumformerna giver – 

ger respektive givit – gett. I samtliga dessa tre fall anger NEO den senare varianten som 

huvudsaklig, och de förra som alternativa (NEO bd 1, 1995:528). Participet givet med dess olika 

funktioner knyter således an till den äldre, mer sällan använda varianten av ursprungsverbet. 

Givet uppvisar således otvetydigt klara drag av beständighet i förhållande till den äldre, idag 

alternativa infinitivformen av verbet. Eftersom ursprungsformen giva med tiden alltmer kommit 

att ersättas av ge är emellertid graden av beständighet för givet visavi infinitivformen mera 

tveksam, även om det då inte är participformen som förändrats genom fonologisk och 

ortografisk reduktion utan verbets infinitivform tillsammans med dess finita former och 

supinum. Beständighet visavi det lexikala ursprunget i verbformen giva råder dock till fullo. 

4.2.5. Dekategorisering 

Dekategorisering slutligen står för förlust av diskursautonomi i Hoppers modell. Gram-

matikaliserade former tenderar att förlora morfologiska och syntaktiska drag typiska för rena 

innehållsordklasser för att istället anta sådan karaktär som bättre stämmer överens med 

formordklasserna. Hopper menar att substantivlika former då inte längre identifierar 

diskursdeltagare och att verbliknande former inte längre identifierar nya händelser. Istället 

uppträder de i nya, underordnade roller som adverb eller prepositioner (Hopper 1991:22, 30).  

Både i fråga om morfologi och om syntaktiska drag har förändringar ägt rum för den 

prepositionella funktionen av givet visavi perfektparticipet. Som preposition (30–31)24 krävs 

inte att givet korrelerar med genus eller numerus för huvudordet i rektionen.  

(30) Givet samma belastning och allt annat lika så kommer… 
 P08 

(31) Givet förutsättningarna är bilden inte enbart dyster 
 DN87 

De adjektiv som bildats av perfektparticipformerna givet, given eller givna kräver en sådan 

korrelation, där givet beskriver ett huvudord i neutrum singularis, given ett huvudord i utrum 

singularis och givna ett huvudord i pluralis oavsett dess genus. Sådan kongruensböjning framgår 

                                                        
24 Mina kursiveringar. 
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för adjektivet bildat av perfektparticipet giva (32–33)25, där de givna exemplen korrelerar med 

genus och numerus för nominalfrasens huvudord.  

(32) Nu har man ett givet affischnamn för de mästerskapen 
  DN87 
(33) ”Finns det någon given konsertpublik?” 

 P65 

På samma sätt korrelerar de perfektparticip som uttrycker ett verbskeende i (34–35)26 med genus 

och numerus för det huvudord de modifierar, i motsats till vad som är fallet när 

perfektparticipetformen används som preposition. 

(34) Det blev en norsk konstnär givet att rita den första bakelittelefonen 
 P76 

(35) Givna löften skall hållas, sade finansminister Åsbrink 

 P98 

Givet har mot slutet av undersökningsperioden belagts med möjligheten att fungera som 

preposition och adverb, vilket redovisats under kapitel 3.1.1. och sammanställts i Tabell 3. (s. 

25). Således föreligger med klarhet tecken på dekategorisering av givet. 

4.3 Grammatikaliseringsprocessen och givet 

Resultaten analyserna efter Hoppers modell i det här uppsatskapitlet sammanfattas i Tabell 9. 

nedan, vilken får utgöra utgångspunkt för det fortsatta resonemanget om möjligheten att förklara 

etableringen av prepositionen givet med hjälp av grammatikaliseringsteori. 

Tabell 9. Grammatikalisering av givet efter Hoppers grammatikaliseringsprinciper 

 

Tabell 9. visar schematiskt graden av uppfyllelse gentemot Hoppers fem 

grammatikaliseringsprinciper för prepositionen givet.  

+  föreligger helt 

(+) föreligger till viss del 

–  föreligger ej 

Genomgången efter Hoppers principer gör det möjligt att dra vissa slutsatser om möjligheten att 

gå vidare med en förklaring av utvecklingen och etableringen av prepositionen givet efter 

grammatikaliseringsteoretiska resonemang. Först och främst bör dock än en gång understrykas 

det Hopper själv betonar: Överensstämmelse mellan undersökningsobjektet och en eller flera, 

eller ens samtliga principer betyder inte automatiskt att pågående grammatikalisering faktiskt 

föreligger. Resultaten av den undersökning som genomförts här visar dock att perfektparticipet 

givet i hög grad kan sägas överensstämma med tre av de fem grammatikaliseringsprinciperna, i 

viss utsträckning med en av dem och inte alls med den sista. Undersökningen visar att givet 

klart kan sägas uppvisa drag av skiktning, splittring och dekategorisering, men bara i viss mån 

av beständighet och inte alls ifråga om specialisering. Med de resultaten av analysen av givet 

                                                        
25 Mina kursiveringar. 

26 Mina kursiveringar. 
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efter Hoppers fem principer finns möjligheten att se utvecklingen som potentiellt utgörande en 

pågående grammatikalisering i ett tidigt stadium.  

Givet tycks genomgå en process av vidgat betydelsefält och användningsområde i svenskan. 

Inte minst de ökande förekomsterna av givet i prepositionell funktion i korpusmaterialet från 

1987 till 2008 och i adverbiell funktion från 1998 och 2008 kan sägas peka mot detta (se Tabell 

3. s. 25). Dessa egenskaper är klassiska symptom som återkommer i den 

grammatikaliseringsteoretiska forskningens förklaringar. Graden av grammatikalitet för givet 

kan således anses ha ökat sett till hela undersökningsperioden 1923–2008.  

Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper bör alltså ses som indikatorer på en förändring som 

har en möjlig förklaring i grammatikaliseringsteorin. Dessa fem principer förmår emellertid 

endast presentera de tecken på en språklig förändring som är möjliga att iaktta, inte leverera 

någon trolig förklaring till den utveckling av givet som tycks pågå, hur den går till eller vad som 

driver den. Därtill behövs andra (grammatikaliserings)teoretiska redskap än de som Hoppers 

fem principer utgör. För att något mer ingående pröva den möjligheten kan det undersökta 

materialet ställas mot de övergripande – och grundläggande grammatikaliseringsteoretiska 

antaganden – som Hoppers fem principer bygger på och utgår ifrån. Grammatikaliseringsteorin 

utgår i allmänhet från att fenomenet reanalys utgör en fundamental del i att den här typen av 

språkliga förändringsprocesser först uppstår. Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugott 

framhåller reanalysen som grammatikaliseringens och språkförändringarnas enskilt viktigaste 

mekanism (Hopper & Traugott 2003:59). 

4.3.1. Reanalysens betydelse för prepositionen givet 

För att möjlighet till reanalys ska föreligga krävs syntaktiskt dubbeltydiga konstruktioner där 

språkbrukare potentiellt kan omtolka ett ords strukturella roll i språket. Reanalysen tar föga 

hänsyn till semantiken i språket utan utgår ifrån hur språkbrukarna tolkar dess strukturella 

uppbyggnad (Rosenkvist 2004:32; Hopper & Traugott 2003:63). Exempel på en sådan 

syntaktisk vag konstruktion beskrivs av König och Kortmann (36a)27 att jämföra med den i 

(36b)28 också under 1.4.1. och är jämförbar med den adverbiella nexusfrasen som den beskrivs 

efter SAG:s definition. I en adverbiell nexusfras kombineras ett nominellt led med ett efterställt 

predikativ bestående av ett particip eller adjektiv, vilket i sin tur kan parafraseras som finit verb 

i en finit sats. Den adverbiella nexusfrasen ingår som adverbial i den överordnade satsen (SAG 

bd 3, 1999:691, 695) och exemplifieras i  (37).  

(36) a. The same dissuasion, and, that failing, the same kind exer tions [sic!] in my behalf 
I met with at Manchester. 

 b. He undertakes to show A fouler than himself, – but, failing that, Return with him.  

(König & Kortmann 1991:114) 

(37) Alla folkgrupper inberäknade talas det femton språk i nationen. 

(SAG bd 3, 1999:695) 

                                                        
27 Min kursivering. 

28 Min kursivering. 
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König och Kortmann framhåller språkliga konstruktioner likt (36–37) som både tänkbara och 

troliga ingångar till utveckling av nya adpositioner genom reanalys. Några belägg för 

adverbiella nexusfraser med givet saknas emellertid helt i undersökningsmaterialet. I det 

material som undersökts finns endast ett tydligare exempel (38a–c) på en språklig konstruktion 

som möjliggör olika tolkningar till följd av syntaktisk dubbeltydighet.  

(38) a. Det var en ordning som var en gång för alla given och bestämd genom Gud 
 P 76 

 b.  Det var en ordning en gång för alla given och bestämd genom Gud  

 c.  Det var en ordning en gång för alla given och bestämd genom Gud 

Exempel (38a) möjliggör framförallt tolkningar som rör den funktionella kategorin given tillhör, 

där det i (38b) kan ses som adjektiv och i (38c) som verbalparticip. I det samlade materialet 

finns inga belägg för syntaktiskt vaga konstruktioner som möjliggör omtolkningar av particip 

som prepositioner med hjälp av reanalys.  

Paul J. Hopper och Elizabeth Closs Traugott diskuterar möjligheten för grammatiska enheter att 

uppstå direkt som sådana, eller om de nödvändigtvis måste ta den enkelriktade ”omvägen” om 

ett lexikalt ursprung. Hopper och Traugott motsätter sig att allt för starkt hävda det senare, även 

om antalet undersökta formord som helt saknar lexikal bakgrund är litet och förklaringarna 

osäkra (Hopper & Traugott 2003:132).  

Avsaknaden av möjligheter till reanalys av perfektparticipets strukturella roll i 

undersökningsmaterialet talar emellertid starkt emot att prepositionen givet kommit att 

utvecklas och etableras i svenskan till följd av en pågående grammatikaliseringsprocess. 

4.4. Semantikens betydelse för prepositionen 
givet 

Det finns en stark semantisk närhet mellan prepositionen givet sådan betydelsen anges i NEO 

och participet givet såsom några av dess underbetydelser beskrivs i SAOB. NEO definierar 

betydelsen av prepositionen som: ”under förutsättning av ngt” (NEO bd 1, 1995:543), likt 

exemplen (39–40). SAOB anger flera betydelser för participet som uttrycker ’angivelse av’ eller 

’förutsättning för’ någonting, en antydan till ’premiss’ eller ’villkor’, likt exemplen (41–43)29 

(SAOB bd 10, 1928:G449–G450).  

(39) Givet samma belastning och allt annat lika så kommer alltid en svagare muskel att gå 
sönder före en starkare  
P08 

(40) Givet ett visst mål, hur uppnår man detta effektivast? 
DN 87 

(41) Man har således en gifven ståndpunkt, från vilken man kan utgå… 
SAOB bd 10, 1928:G449 

(42) Människans gifna natur, som har sina lagar, vilka vi icke kunna förändra 
SAOB bd 10, 1928:G449 

                                                        
29 Mina kursiveringar. 
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(43) Vid gifvet klockslag på f. m. voro vi åter samlade 
SAOB bd 10, 1928:G449–G450 

Möjligen kan därmed semantiska förklaringar sökas för att förklara utvecklingsgången för 

prepositionen givet.  

Genom omskrivning framträder också en koppling mellan givet i betydelserna ’att ha överräckt’ 

och ’under förutsättning att’. I exempel (44a)30 utgör givet huvud i en prepositionsfras där 

belastning utgör rektion. Syntaktiskt fungerar prepositionsfrasen som omständighetsadverbial 

som betydelsemässigt ’villkorar följderna av en handling’. I exempel (44b) uttrycker givet 

verbhandlingen ’att ha försett med belastning’, där belastning utgör subjektiv predikativ i 

satsen.  

(44) a. Givet samma belastning och allt annat lika så kommer alltid en svagare muskel att 
gå sönder före en starkare  
P08 

 b. Med den belastning som är given och allt annat lika så kommer alltid en svagare 
muskel att gå sönder före en starkare 

Genom omskrivningen har det ’villkor’ som blir följden av handlingen i exempel (44a) övergått 

till att uttrycka den konkreta verbiella betydelsen ’att överräcka’ hos givet i exempel (44b).  

I exempel (45a)31 utgör givet preposition och huvud i den prepositionsfrasen som utgör 

omständighetsadverbial i satsen. Betydelsen hos givet i (45a) uttrycker helt visst en typ av 

’omständighet’, men med påtaglig närhet till den verbala betydelsen, likt ’om målet överräcks’. 

Givet i exempel (45b) fungerar syntaktiskt som del av det direkta objektet ett visst givet mål, där 

det i sin tur kan tolkas antingen som adjektiviskt i betydelsen ’bestämt’, eller som verbalt med 

betydelsen ’överräckt’.  

(45) a. Givet ett visst mål, hur uppnår man detta effektivast? 
DN 87 

 b. Hur uppnår man ett visst givet mål effektivast? 

Istället för att bära mer av en rent ’villkorsgivande’ betydelse som prepositionen gör i exempel 

(44a) uttrycker prepositionen i (45a) inte endast ’villkor’ eller ’omständighet’ utan samtidigt 

också i någon mån den konkreta, verbala innebörden ’överräcka’. 

4.5. Engelskans inflytande över prepositionen 
givet 

Det finns en uppenbar möjlighet att anta att utvecklingen av den svenska prepositionen givet har 

skett under inflytande av engelskan. Den engelska prepositionen given fungerar på likartat sätt 

som svenskans preposition givet och med snarlik betydelse. Given som preposition finns inte 

upptagen i The Oxford English Dictionary (OED), den historiska ordboken över engelska 

språket som motsvarar SAOB för svenskan. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 

(CALD) anger emellertid följande betydelse och språkprov för den engelska prepositionen 

given:  

                                                        
30 Min kursivering. 

31 Min kursivering 
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knowing about or considering a particular thing:  

Given his age, he’s a remarkably fast runner. 

Given (the fact) that he’s had six months to do this, he hasn’t made much progress. 

(CALD, 2008:607) 

Betydelsen hos den engelska prepositionen given uttrycker enligt språkproven ’en förutsättning’ 

av något slag, mot vilken ett resultat ställs. Snabbheten (fast runner) i det första språkprovet ses 

i förhållande till åldern (his age), liksom framstegen (much progress) i det andra språkliga 

exemplet står mot den tid som varit tillgänglig (six months). Den senaste, trettonde upplagan av 

SAOL definierar motsvarande betydelse för den svenska prepositionen givet som ”under 

förutsättning av” (SAOL 2006:289), och exemplen (46–49)32 kan visa på likartad språklig 

användning som CALD:s språkprov: 

(46)  Givet samma belastning och allt annat lika så kommer… 
 P08 

(47) Utgången är långt ifrån given, givet [(det faktum)] att regeringspartierna inser att 
valrörelsen pågår. 

 P08 

De konstruktioner som CALD ger som språkprov för användningen av engelskans preposition 

given vore i direkt översättning tänkbara även i svenskan (48a–b, 49a–b). 

(48) a. Given his age, he’s a remarkably fast runner. 

b. Givet sin ålder är han en anmärkningsvärt snabb löpare. 

(49) a. Given (the fact) that he’s had six months to do this, he hasn’t made much progress. 

b. Givet (det faktum) att han har haft sex månader på sig att göra detta, har han inte 
gjort särskilt stora framsteg. 

Exemplen (46–49) visar på överensstämmelse mellan engelskan och svenskan i fråga om 

språklig struktur för dessa uttryck. Engelskans perfektparticip given uppvisar semantiska 

likheter mot svenskans givet i hög utsträckning, också i övriga funktioner än nu den 

prepositionella. Där strukturen överensstämmer mellan språken torde det vara logiskt möjligt 

för språkbrukare att rekonstruera ett visst uttryck från engelskan i svenskan. Om detta 

resonemang har bäring i det här fallet förutsätter det att den svenska prepositionen givet 

utvecklats genom att strukturellt rekonstrueras ur engelskan – med ett befintligt och 

motsvarande lexikalt uttryck. Det engelska inflytandet över utvecklingen av den svenska 

prepositionen givet skulle därmed inte utgöras av ett översättningslån i egentlig mening. Det 

som översätts från källspråk till målspråk vore i detta fall inte det lexikala uttrycket eftersom 

perfektparticipet givet som motsvarighet till engelskans given redan fanns att tillgå i svenskan. 

”Översättningen” består snarare i användningen av en bekant och befintlig språklig struktur som 

reglerar konstruktionen och fylls med ett i sig befintligt uttryck men som tidigare inte använts i 

sammanhanget.  

Att förklara utvecklingen av prepositionen givet i svenskan med inflytande från engelskan 

medför att grammatikaliseringsteoretiska förklaringsmodeller eller resonemang inte är aktuella. 

Detta skulle i sin tur också kunna ses som en möjlig förklaring till att undersökningen efter 
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Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper inte gav något entydigt svar på frågan om 

utvecklingen av givet förklaras som ett fall av pågående grammatikalisering i tidigt stadium. 

4.6. Sammanfattande slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att följa etableringen av prepositionen givet, samt att försöka 

förklara denna utveckling. Undersökningen utgick från hypotesens delantagande att 

prepositionen givet går mot en successivt ökande användningsgrad och att detta påverkar 

användningsfrekvensen för perfektparticipet i dess övriga, möjliga funktioner. I anslutning till 

denna del av hypotesen ställdes även frågan om vilken omfattning det skriftspråkliga bruket av 

prepositionen givet har under tidsperioden från första belägg till och med 2008. 

I det undersökta presstextmaterialet kan prepositionen givet beläggas sedan 1987. Sett till 

samtliga belägg för den språkliga formen givet under den undersökta perioden 1987–2008 är 

tendensen tydlig för att andelen som utgörs av prepositionen givet ökar i användningsfrekvens. 

Tendensen är densamma också sett till frekvensen för förekomst i den funktionella domän där 

prepositionen givet ingår under samma period. Givet utgör där endast en mycket liten, men 

befäst och försiktigt ökande andel.  

Undersökningen visar också på andra förändringar i bruket av perfektparticipet givet. Den 

relativa andelen där perfektparticipet används som verb minskar, och det används som del i 

kollokationer i högre utsträckning. Den sistnämnda förändringen är särskilt tydlig i fråga om 

participformerna given och givna. Dessa båda former tycks tidigare inte ha ingått i kollokationer 

av slaget en gång för alla given eller ta för givna, men förekommer desto mer frekvent i det 

yngre materialet. I materialet från 1998 och 2008 förekommer dessutom givet som adverb, 

vilket tidigare inte funnits belagt. 

I hypotesen antogs vidare att prepositionen givet uppstått genom en grammatikaliseringsprocess 

där perfektparticipet givet utvecklat en ny språklig funktion. Från detta hypotetiska antagande 

utgick också frågan om denna utveckling kunde förstås med hjälp av 

grammatikaliseringsteoretisk analys. Den grammatikaliseringsteoretiska analysen utgick ifrån 

Paul J. Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper. De fem principerna har formulerats i syfte 

att upptäcka pågående grammatikalisering i dess tidigaste stadier. Där undersökningsobjektet 

uppvisar drag som överensstämmer med principerna på en eller flera punkter finns möjlighet att 

se detta som ett utslag för pågående grammatikalisering. Hopper själv understryker emellertid 

att principerna ringar in även andra typer av språkförändringar än grammatikalisering, och att 

även absolut överensstämmelse därför inte kan ses som bevis. Som indicier eller riktningsgivare 

förmår emellertid prövningen av givet utefter Hoppers principer säga något om sannolikheten 

för att utvecklingen är ett utslag för pågående grammatikalisering i tidigt skede. 

Analysen efter Hoppers fem grammatikaliseringsprinciper pekar klart mot en ökad grad av 

grammatikalitet för givet i sin roll som preposition. Prepositionen givet uppvisar tydliga drag av 

såväl skiktning, splittring och dekategorisering visavi perfektparticipet och i mindre 

utsträckning uppvisar det drag av beständighet. Ifråga om specialisering visar prepositionen inte 

på överensstämmelse i någon nämnvärd utsträckning alls. Resultatet av analysen efter Hoppers 

fem principer talar alltså tämligen svagt för att etableringen av givet som preposition utgör en 

pågående grammatikaliseringsprocess. Om så ändå är fallet förmår inte resultaten av prövningen 

mot Hoppers modell förklara hur förändringen uppstått. Avsaknaden av syntaktiskt 
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dubbeltydiga konstruktioner öppnar inte heller för möjligheten att förklara utvecklingen av 

prepositionen med hjälp av reanalys, ofta ansett som grammatikaliseringsteorins främsta 

grundsten. Således är det mindre troligt att utvecklingen av prepositionen givet kan ges någon 

grammatikaliseringsteoretisk förklaring, utifrån den gjorda undersökningen och analysen efter 

Hoppers principer.  

Prepositionen givet uppvisar däremot starka semantiska likheter med vissa belagda betydelser 

för det adjektiviska participet givet, och därtill stora likheter med det liknande engelska 

uttrycket i prepositionen given. Liksom adjektivet givet uttrycker ett visst mått ’angivelse av’ 

eller ’förutsättning för’ någonting, ger prepositionen ofta uttryck för just ’förutsättning’ eller 

’villkor’. Ett semantiskt släktskap mellan participet och prepositionen är därmed högst troligt. 

Denna semantiska närhet framstår som än mer intressant vid en jämförelse mellan den svenska 

prepositionen givet och den engelska given. Språkprov för svenska prepositionsuttryck där givet 

ingår visade sig ungefärligen motsvara de exempel som CALD gav för engelskan avseende både 

struktur och semantik. Med överensstämmande strukturer i båda språken i det här fallet ligger 

det nära till hands att anta hur det prepositionella givet av språkbrukare uppfattas som ett logiskt 

rekonstruerbart uttryck ur engelskan. Om sådan rekonstruktion skulle ligga till grund för den 

svenska prepositionen givet skulle det röra sig om en utveckling som står under inflytande från 

engelskan. Etableringen av den nya prepositionen skulle kunna förklaras med hjälp av en 

befintlig språklig struktur som reglerar en typ av uttryck i båda språken, och med ungefärligt 

motsvarande lexikala uttryck i form av perfektparticipen given i engelskans och givet i 

svenskan. Den befintliga strukturen fylls med ett, i det svenska sammanhanget nytt, lexikalt 

innehåll, med följden att perfektparticipet givet uppträder i en ny funktion vid sidan av de äldre. 

En möjlig förklaring till att prepositionen givet etablerats i svenskan och tycks öka i användning 

kan sökas i utvecklingen mot större andel substantiviska uttryck i det skrivna språket, något som 

bland annat Bo Ralph konstaterat (Ralph 1984:1). Denna trend kan drivas på också av det nutida 

språkbrukets strävan efter ökad informationstäthet i kommunikationen. Nybildade prepositioner 

kan antas vinna mark just på grund av att de har en större lexikal tyngd än de äldre, primära 

prepositionerna (Josephson 1985:29–30). Som preposition bidrar givet även med ett formellt 

och byråkratiskt intryck, vilket tycks vara ett tämligen vanligt drag för nybildade prepositioner 

(Josephson 1985:29–30, Lehmann 1991:502, SAG bd 2, 1999:716). Ekkehard König och Bernd 

Kortmann förklarar drivkraften bakom att nya prepositioner bildas med att dessa fyller ett 

tomrum i språket som de befintliga, primära prepositionerna inte förmår fylla (König & 

Kortmann 1991:121). Ett sådant behov kan också antas skapas av språkbruket efterhand, 

eftersom de domäner som nya och allt mer specifika prepositioner används inom är tämligen 

och därmed kan sägas bidra till att fortsätta skapa de tomrum König och Kortmann beskriver.  
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