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Bitransitiva verb kan enkelt beskrivas enligt SAG:s definition som ”[v]erb med två objekt” 
(3:298), vilket innefattar verb som bl.a. ge, skicka och räcka. Ett typexempel på användning av 
bitransitivt verb är SAG:s exempelmening Då ska jag ge dig en ny sked (ibid.), där det första 
objektet – dig – vanligen kallas för indirekt objekt, medan det andra objektet – en ny sked – 
benämns som direkt objekt. Det indirekta objektet har ofta den semantiska rollen MOTTAGARE, 
medan det direkta objektet i regel har rollen TEMA. För många bitransitiva verb finns även ett 
alternativt konstruktionsmönster, där MOTTAGAREN istället uttrycks i form av en prepositionsfras, 
ett s.k. bundet adverbial (se SAG 3:299). Exempelvis skulle exempelmeningen ovan kunna 
omformuleras som Då ska jag ge en ny sked till dig utan att betydelsen förändras nämnvärt. 

Variationen mellan de två konstruktionsalternativen – konstruktion med två objekt visavi 
konstruktion med ett objekt och ett bundet adverbial – går ibland under beteckningen 
dativalternering. Vad som egentligen avgör vilket av dessa två konstruktionsalternativ som 
används i ett givet fall har inte tidigare utretts till fullo. I mitt föredrag redogör jag för en 
statistisk analys av olika inomspråkliga faktorer som kan tänkas ligga bakom valet av 
konstruktionsalternativ. Materialet utgörs av ett slumpmässigt urval belägg hämtade från 
Språkbankens korpus Bloggmix 2014, och undersökningen omfattar de bitransitiva verb som 
enligt SAG (3:315–318) uppvisar möjlighet att även konstrueras med bundet adverbial med 
prepositionerna till eller åt.  

I analysen utreds hur variabler som MOTTAGARENS och TEMATS respektive längd (i antal ord 
räknat), definithet och animathet inverkar på valet av konstruktionsalternativ. Dessa variabler har 
i tidigare studier visat sig ha inverkan på valet av konstruktionsalternativ i såväl danska (se 
Kizach & Winther Balling 2013) som engelska (se Brown m.fl. 2012). Gemensamt för dessa 
språk är att de uppvisar ett mönster där konstruktion med två objekt är vanligare när 
MOTTAGAREN antingen är definit, är kortare än TEMAT eller utgörs av en animat referent, och 
mina resultat tyder på att snarlika förhållanden råder även i svenska. 
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