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De fastlandskandinaviska språken uppvisar som bekant delvis olika mönster med 
avseende på placeringen av argument relativt satsadverbial och verbpartiklar. Vi finner 
också inomspråklig variation. Korpusstudier har visat att följden obetonat pronomen–
adverbial är starkt föredragen i norska och svenska; obetonade pronomen skiftar typiskt i 
över 90 % av fallen (se t.ex. Bentzen et al 2013). Vi kan alltså notera viss variation: 
ibland står ett obetonat pronomen efter ett satsadverbial. För norskans del finner vi 
samma mönster för placeringen av pronomen visavi verbalpartiklar (se Larsson & 
Lundquist 2014).  
 I föredraget kompletterar vi bilden av variationen i fastlandskandinaviskan, dels med 
nya korpusstudier av de moderna dialekterna, dels med historiskt material från svenskan. 
Den noterade variationen i placeringen av argument (både pronominella och icke-
pronominella subjekt och objekt) visavi satsadverbial visar sig vara historiskt stabil. Från 
1600-talet och framåt skiftar pronomen i omkring 90 % av fallen, men obetonade 
pronomen förekommer sporadiskt i oskiftad ställning. Att variationen är stabil talar emot 
en analys i termer av konkurrens mellan olika grammatiska system (Kroch 1989). 
Tvärtom tycks det som om ett och samma system kan tillåta flera alternativ, och att 
syntaxen alltså kan underspecificera ordföljden. 
 Vi föreslår att de observerade ordföljdsmönstren ska förklaras i termer av generella 
principer för direkt linearisering (Adger et al. 2009, Bye & Svenonius 2011, Ramchand 
2014, jfr Brody 2000) av argument visavi adjunkter i två faser (vP och CP). I de 
undersökta varieteterna lineariseras huvuden före fraser i både vP och CP. Ordningen 
mellan argument och adjunkter kan alltså variera – och den varierar på samma sätt i både 
vP och CP. Vi föreslår att det också efter lineariseringen finns utrymme för viss justering 
av ordföljden, och att bland annat prosodiska villkor bestämmer vilket alternativ som 
föredras. De prosodiska villkoren kan dock tillfredsställas på olika sätt, eller brytas mot, 
och ordföljden kan därmed variera. 
 Parallelliteten i placeringen av subjekt/objekt visavi satsadverbial och objekt visavi 
verbalpartiklar i de fastlandskandinaviska varieteterna utom den moderna 
standardsvenskan, antyder att partiklar här ska analyseras likt adverbial, som adjunkter. 
Det förklarar också varför partiklar i norskan är möjliga med ditransitiva verb (Tungseth 
2008). Äldre svenska beter sig precis som den moderna norskan, men det tycks dock 
hända något med partiklarnas syntax vid slutet av 1700-talet. Vi föreslår att partiklarna då 
reanalyseras som huvuden. Givet lineariseringsprinciperna blir ordföljden därmed fast, 
och möjligheten till partiklar med dubbelobjekt försvinner.   
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