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Abstract
Olofsson, Joel, joel.olofsson@hv.se, Ph.D., Division of Educational Science and Languages, Uni-
versity West: “Frequency as a measure of productivity – a construction grammar study of motion
constructions in Swedish”. Språk och stil NF 29, 2019, pp. 168–202.
The productivity of syntactic constructions is often measured by the number of different verbs used
in the verb slot, i.e. the type frequency of the construction.
 This article investigates 17 double-adverbial motion constructions and their occurrence in a
large corpus of blogs.
 The study shows that there is a difference between the constructions in both token and type fre-
quency, as well as with regard to the number of rare and non-motion types used in the construc-
tions. For instance, a construction such as the [VERB-runt-i] ‘verb-about-in’ occurs with 225 differ-
ent verbs even though the overall token frequency of the construction is intermediate, while the
[VERB-ner-till] ‘verb-down-to’ construction only occurs with 107 verbs, even though the construc-
tion itself is more common. This indicates that the former construction appears to be more produc-
tive than the latter.
 The study also shows that the productivity of Swedish motion constructions shows up even more
clearly if we apply more refined frequency measurements than only raw type frequency, such as
the number of types without a conventionalized motion meaning, as well as the number of con-
struction-unique types, i.e. types occurring in only one of the constructions investigated. For in-
stance, non-motion verbs like skoja ‘joke’, and spexa ‘clown about’ are exclusively found in the
[VERB-runt-på] construction, while animal verbs like snigla ‘snail’ and älga ‘moose’ are mainly
found in the [VERB-iväg-till].
Keywords: motion verbs, construction grammar, frequency, productivity.

1 Inledning

Denna artikel är en konstruktionsgrammatisk studie av produktiviteten hos vad
jag kallar förflyttningskonstruktioner i svenskan. Jag fokuserar på sådana för-
Tack till Benjamin Lyngfelt, Åsa Wengelin och två anonyma granskare för värdefulla synpunkter
på en tidigare version av artikeln.

https://doi.org/10.33063/diva-399809

https://doi.org/10.33063/diva-399809


Frekvens som mått på produktivitet 169
flyttningskonstruktioner som bygger på ett verb, ett riktningsadverb och en pre-
positionsfras.

Förflyttning kan beskrivas som en scen där någon eller något förflyttas (av
egen eller yttre kraft) från en punkt till en annan (jfr Talmy 2000b). Låt oss titta
på följande exempel med svenska förflyttningsuttryck:1

(1) a. Siri springer iväg till bussen.
b. Siri kvistar iväg till bussen.

Verbfraserna i satserna i (1) kan i konstruktionsgrammatiska termer beskrivas
som en förflyttningskonstruktion med strukturen [VERB-iväg-till-NP], där ett rö-
relseverb följs av riktningsadverbet iväg och en prepositionsfras med preposi-
tionen till, som betecknar förflyttningens slutmål. Verbet springa i (1a) är ett
relativt vanligt rörelseverb. Verbet kvista i (1b) är också ett känt rörelseverb,
men inte lika frekvent. I enlighet med t.ex. Bybee (2010 s. 34, 2013 s. 54) kan
därför springa, främst av frekvensmässiga skäl, ses som starkare knutet till
konstruktionen än kvista (jfr Olofsson 2017).

Ytterligare exempel på förflyttning hittar vi i (2).

(2) a. Arne krockade in i staketet.
b. ?Arne krockade iväg till affären.
c. ?Arne krockade omkring på stranden.

Här används samma verb men olika kombinationer av riktningsadverb och pre-
positioner. I (2a) används verbet krocka i konstruktionen [VERB-in-i], i (2b) i
konstruktionen [VERB-iväg-till] och i (2c) i konstruktionen [VERB-omkring-på].
Vi kan se att utan vidare kontext fungerar inte verbet krocka lika bra i (2b–c)
som i (2a), vilket markerats med frågetecken. Det är dock inte helt omöjligt att
tänka sig kontexter där (2b–c) hade varit acceptabla meningar (jfr Olofsson
2016).2 Det innebär att begränsningen inte tycks ligga på det grammatiska pla-
net, utan istället verkar det handla om i vilken grad verbet och konstruktionen
typiskt associeras till varandra.

Att ett visst ord, t.ex. ett rörelseverb, fungerar mer eller mindre bra i en viss
konstruktion behöver inte nödvändigtvis bero på att det föreligger några abso-
luta syntaktiska eller semantiska restriktioner, vare sig hos konstruktionen eller

1 Språkexemplen i den här artikeln bygger på autentiskt språkbruk, även om de i många fall är re-
digerade för att förenkla presentationen. 
2 En möjlig kontext till (2b) skulle kunna vara att Arne är en mycket dålig bilförare och därför bru-
kar krocka inte bara med en utan flera bilar på sin väg till affären. För (2c) skulle det kunna vara
en lek som går ut på att man ska krocka med de andra deltagarna och att denna lek sker på stranden.
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hos verbet, utan det kan också handla om i vilken grad bruket är konventiona-
liserat (Olofsson 2017, jfr Bybee 2010).

Konstruktioner är olika produktiva, dvs. de uppvisar olika benägenhet att an-
vändas med många och nya lexikala enheter. Ett sätt att mäta konstruktioners
produktivitet är att undersöka deras s.k. typfrekvens, dvs. det antal olika lexi-
kala enheter (t.ex. verb) som förekommer i en konstruktion (Goldberg 2006,
Barðdal 2008, Bybee 2010, 2013). I föreliggande studie, där jag undersöker 17
förflyttningskonstruktioner testar jag även andra frekvensvarianter som mått på
produktivitet. Hur vanligt är det, i en given korpus, att ett verb bara förekom-
mer en gång i en viss konstruktion eller rent av endast en gång i en enda av ett
antal konstruktioner med gemensamma drag? Och hur vanligt är det med verb
som saknar inherent rörelsebetydelse?

I Olofsson 2017 jämfördes två konstruktioner, en med verb, adverbet iväg
och prepositionsfras med till [VERB-iväg-till] och en med verb och enbart pre-
positionsfras med till [VERB-till]. Syftet med den studien var att undersöka i vil-
ken utsträckning användning av både mer konventionella och mindre konven-
tionella verb påverkas i en struktur med riktningsadverb jämfört med en struk-
tur utan. Studien visade att konstruktionen med riktningsadverb används pro-
duktivt i större utsträckning än konstruktionen med enbart en prepositionsfras.

För att dels kunna jämföra konstruktioner med mer likartade strukturella
egenskaper, dels kunna jämföra ett större omfång av konstruktioner, undersö-
ker jag i den här artikeln olika typer av frekvens för 17 olika förflyttningskon-
struktioner (av typen i 1–2, med både adverb och preposition) i en korpus. En
frekvensbaserad undersökning kan i många fall ge viktig information om kon-
struktionernas specifika egenskaper och deras relation med olika typer av verb,
som inte lika enkelt kan fångas med fokus på grammatikalitet. De frågeställ-
ningar som jag ämnar besvara är följande:

a) Hur skiljer sig typfrekvensen mellan olika förflyttningskonstruktioner, och
vad kan vi lära oss av detta?

b) Hur ser förhållandet ut mellan olika sorters frekvens dels för respektive kon-
struktion, dels för konstruktionerna generellt?

c) I vilken utsträckning förekommer konstruktionerna med unika typer, dvs. ty-
per som enbart förekommer i en konstruktion och inte i de andra?

Frågeställning (a) undersöks främst för att komma åt konstruktionernas olika
grad av produktivitet. Frågeställning (b) handlar om att ställa olika mått på typ-
frekvens i relation till tokenfrekvens, dvs. hur vanliga konstruktionerna är i en
korpus, vilket kan visa om produktivitet även hänger ihop med hur förhållandet
mellan typ- och tokenfrekvens ser ut hos de undersökta konstruktionerna. Den
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sista frågeställningen (c) undersöks för att fånga relationen mellan specifika
verb och verbgruppers relation till specifika konstruktioner, vilket kan ge en
bild av hur vissa konstruktioner attraherar vissa typer av verb.

Artikeln är indelad i sex avsnitt. I avsnitt 2 presenteras bakgrund och tidigare
forskning om rörelseverb och förflyttning. Avsnitt 3 handlar om konstruktions-
grammatik, som är den teoretiska ramen för artikeln. I avsnitt 4 redogörs för
undersökningens material och metod. Resultatet från undersökningen presen-
teras i avsnitt 5, dels med fokus på konstruktionerna, dels med fokus på grupper
av verb som i olika utsträckning förekommer med de undersökta konstruktio-
nerna. Avslutningsvis summeras och diskuteras resultaten i avsnitt 6.

2 Förflyttning och spatiala typer
Svensk forskning om rörelseverb och förflyttning (t.ex. Zlatev & Yangklang
2004, Viberg 2013, Blomberg 2014) tar, liksom den internationella forsk-
ningen om förflyttning i övrigt (t.ex. Slobin 2004, 2008) ofta sin utgångspunkt
i Talmys typologiska arbeten (Talmy 1985, 2000b). Talmy (2000b) beskriver
en rörelsehändelse (eng. motion event) på följande vis: »The basic Motion
event consists of one object (the Figure) moving or located with respect to
another object (the reference object or Ground)» (s. 25). En sådan ganska all-
män beskrivning kan referera till olika typer av förflyttning. Till exempel kan
man skilja mellan egenförflyttning (3a), där den som förflyttas utgör subjekts-
referent, och objektsförflyttning (3b), där den/det som förflyttas typiskt funge-
rar som objektsreferent (se Viberg 1981 s. 52–53). I (3a) är det Maja som för-
flyttas och i (3b) är Maja den som orsakar att glassen förflyttas.

(3) a. Maja sprang till kiosken.
b. Maja kastade glassen mot kiosken.

I föreliggande studie fokuserar jag på förflyttningskonstruktioner som beskri-
ver egenförflyttning.

Man kan också skilja mellan olika spatiala typer, beroende på vilket för-
hållande som finns mellan den/det som förflyttar sig och den lokativa refe-
renspunkten. I SAG (del 3 s. 467 ff.) redovisas de spatiala typer som återges
i tabell 1.
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Tabell 1. Spatiala typer i SAG.

I tabellen visas den spatiala typen i vänsterkolumnen, följt av en definition i
mittenkolumnen och en exempelmening i högerkolumnen som illustrerar hur
den spatiala typen ska förstås. Typen BEFINTLIGHET kräver kanske en kommen-
tar, då den rent intuitivt förknippas med motsatsen till förflyttning. Typen kan
användas för att beskriva en typ av förflyttning som sker inom ett begränsat
område, exempelvis Lotta rusade omkring i parken. Detta kallas i denna artikel
befintlighetsförflyttning (BEFINTLIGHETFÖRFL).3

I artikeln undersöker jag 17 olika förflyttningskonstruktioner där samtliga
typer utom VÄG finns representerade.4 Några exempel på dessa konstruktioner
visas i (4):

(4) a. Vi gick in i butiken. (MÅL)
b. Jag sprang iväg mot huset. (RIKTMÄRKE)
b. Hon rusade omkring på stan. (BEFINTLIGHETFÖRFL)
c. Han kilade ut från affären. (UTGÅNGSPUNKT)

I alla fyra exemplen används konstruktioner som består av ett verb, ett rikt-
ningsadverb och en prepositionsfras.

Riktnings- och befintlighetsadverb kan ofta kombineras med en prepo-
sitionsfras. Detta kallar SAG dubbeladverbial, vilket är en kombination av
två (eller fler) adverbial som tillsammans utgör ett primärt satsled (SAG del 3
s. 441).

Typ Definition Exempel
MÅL rörelse i förhållande till målet När Eino var 10 år flyttade 

han till Sverige.
RIKTMÄRKE rörelse i förhållande till det tilltänkta målet Maria sprang mot ett 

hyreshus.
UTGÅNGSPUNKT rörelse i förhållande till utgångspunkten Statsministern kommer 

direkt från Paris.
VÄG en rörelses bana Lotta gick uppför fjället.

Vi passerade Motala.
BEFINTLIGHET »anger subjektreferentens plats i vila (eller i

rörelse som inte påverkar befintligheten)»
(SAG del 3 s. 468)

Det står en kaffebryggare 
på diskbänken. 

3 Etiketten befintlighetsförflyttning är vald för att ligga så nära SAG som möjligt.
4 De undersökta konstruktionerna innehåller dubbeladverbial, närmare bestämt riktningsadverb
och prepositionsfras (se nedan). VÄG uttrycks oftast med en konstruktion som innehåller enbart
prepositionsfras, så som Vi gick förbi kyrkan, vilket på syntaktiska grunder faller utanför fokus i
den här artikeln.
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(5) a. Vi åkte ut till landet (MÅL)
b. Vi åkte iväg till byn (MÅL)

Trots ett utgångspunktsbetecknande adverb, som ut i (5a) och iväg i (5b), ger
helheten av de båda exemplen en måltolkning, och en relativt undanskymd roll
för själva utgångspunkten. Men så måste inte fallet alltid vara:

(6) Vi åkte in från Motala

I (6) sticker det målbetecknande adverbet in ut mer än adverben i (5). Enligt
SAG är inte ordningen mellan två delar i ett dubbeladverbial grammatiskt reg-
lerad utan beror på stilistiska eller pragmatiska faktorer. Men när riktningsad-
verbial av olika betydelsekategorier kombineras till dubbeladverbial finns det
en tendens att ordna adverbial i tidsföljd, så att t.ex. utgångspunkten kommer
före målet, som i (7a):

(7) a. Vi flög från Gambia till Tanzania
b. Vi flög till Tanzania från Gambia

Men precis som i (6) ovan fungerar ordningen i (7b), med målmarkören först
och utgångspunkten efter. Skillnaden mellan (7a) och (7b) handlar främst om
informationsstruktur. Det bör påpekas att den här ordningen främst gäller kon-
struktioner med två prepositionsfraser, som i (7). Ordningen i de konstruktio-
ner, med en adverbfras och en prepositionsfras, som undersöks i den här arti-
keln verkar mindre flexibla (jämför Vi springer iväg till affären med ?Vi
springer till affären iväg).

3 Konstruktionsgrammatik 
I den här artikeln analyserar jag förflyttningsuttryck med hjälp av konstruk-
tionsgrammatik. Det är ett teoretiskt perspektiv där generaliseringar över
språkliga strukturer beskrivs i termer av konstruktioner, vilka är konventiona-
liserade kluster av särdrag (lexikala, syntaktiska, prosodiska, pragmatiska, se-
mantiska osv.) som binder samman form och betydelse (Fillmore m.fl. 1988,
Goldberg 1995, 2006).

Inom konstruktionsgrammatik gör man ingen skarp uppdelning mellan
grammatik (baserad på generella regler) och lexikon (baserat på det speci-
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fika, t.ex. ord och idiom). Detta antagande bygger bl.a. på det faktum att ett
språk omfattar ett stort antal uttryckssätt som är för generella för att placeras
i lexikon och samtidigt för specifika för att kunna beskrivas genom allmänna
grammatiska regler. Istället utgår man inom konstruktionsgrammatiken från
att ett språks grammatik består av en uppsättning mer eller mindre komplexa
konstruktioner som i ett schematicitetskontinuum sträcker sig från generella
konstruktioner till mer specifika sådana (se Fried 2015). Det kan handla om
allt från lexikalt fyllda uttryck (gött mos), via mönster som består av både
lexikalt fyllda, fixerade led och öppna luckor, så som prepositionsfrasen [i
ADJaste laget] där ett adjektiv i superlativ är det som kan varieras medan i och
laget är fixerade (jfr den kakan var i sötaste laget och den bilen var i dyraste
laget), till öppna, fullt schematiska konstruktioner så som [PÅSTÅENDESATS].
Tidiga konstruktionsgrammatiska undersökningar fokuserar i stor utsträck-
ning på delvis fyllda mönster och produktiva idiom (Fillmore m.fl. 1988).
Goldberg (1995) argumenterar för att även abstrakta, syntaktiska konstruk-
tioner bidrar med betydelse. Ett klassiskt exempel är He sneezed the napkin
off the table,5 där verbet sneeze i sig inte innehåller någon förflyttningskom-
ponent. Istället menar Goldberg att betydelsen ’att flytta på något genom att
nysa’ kommer från konstruktionen [V-NP-(ADV)-PP], som hon kallar caused-
motion (jfr objektsförflyttning hos Viberg 1981). Den här typen av konstruk-
tioner, som kallas argumentstrukturkonstruktioner, återfinns relativt högt
upp på schematicitetsskalan.

Det är dock viktigt att poängtera att graden av schematicitet inte enbart är
något som skiljer olika typer av konstruktioner från varandra, utan även an-
tas finnas inom en och samma (typ av) konstruktion. Exempelvis kan en för-
flyttningskonstruktion beskrivas på olika nivåer, vilket illustreras i (8):6

(8) a. [V-ADVL]
b. [V-ADV-PP]
c. [V-iväg-PP]
d. [V-iväg-till NP]
e. springa iväg till bussen

5 För svenska motsvarigheter, så som Kim nös bort dammet från bordet/Kim nös bort inbrotts-
tjuvarna, se Sjögreen 2015 s. 17.
6 Diessel (2015) beskriver fyra typer av nätverkslänkar mellan konstruktioner (taxonomiska, hori-
sontella, syntaktiska och lexikala länkar). (8) är ett exempel på taxonomiska länkar. Jämför även
med Sjögreens (2015 s. 87) beskrivning av olika abstraktionsnivåer för kausativa bort-konstruktio-
ner.
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Här är (8a) den mest generella nivån med öppna luckor för varje led, medan
(8b) är specificerad till dubbeladverbial med adverb och PP. (8c) är mer speci-
fik genom att adverbet är lexikalt fyllt; på den här nivån är iväg ett fast led som
inte byts ut medan verb och preposition är öppna. I (8d) är även prepositionen
ifylld och i (8e) är samtliga led lexikalt fyllda (och motsvarar närmast en fast
fras).

I linje med detta resonemang har vissa forskare (t.ex. Boas 2008) ifrågasatt
Goldbergs abstrakta konstruktioner då de tenderar att övergenerera, dvs. de är
inte tillräckligt precisa med avseende på vilka verb som kan och inte kan an-
vändas med dem. Ta exempelvis följande exempel från Boas (2008 s. 120–
121):

(9) a. Miriam talked herself blue in the face.
b. *Miriam spoke herself blue in the face.

Enligt Boas fungerar verbet talk i (9a) bra i en resultativ konstruktion, vilket
inte gäller verbet speak i (9b).7 Detta visar att semantiskt lika verb inte alltid
kan förekomma i samma konstruktioner, vilket måste vara en del av engelska
språkbrukares språkliga kompetens. Enligt Boas visar detta att en abstrakt ar-
gumentkonstruktion inte ger tillräckligt med information för att kunna generera
(9a) och samtidigt förhindra (9b). Med andra ord blir det svårt att med en »in-
dependent meaningful construction» avgöra vilka verb konstruktionen ska
kombineras med (Boas 2008 s. 123).

Istället föreslår bl.a. Croft (2003) och Boas (2008) att konstruktioner kan
beskrivas på en mer specifik nivå. Croft talar om verbspecifika och verb-
klassspecifika konstruktioner, och Boas talar om minikonstruktioner för
att   beskriva ungefär samma sak, nämligen konventionaliserade mönster
knutna till vissa verb eller särskilda grupper av verb (se även Sjögreen 2015
s. 73).

Tre saker är viktiga att påpeka i det här sammanhanget. För det första, det är
inte en fråga om en lexikalistisk språksyn, utan det är fortfarande centralt att
hantera språkliga uttryck som konstruktioner. Till exempel kan man fortfa-
rande anta att betydelsen hos verbet i stor utsträckning beror på konstruktionen
(se Goldberg 1995).

För det andra, det finns en metodologisk fördel med en mer specifik
analys eftersom den är närmare konkret språkbruk, något som Croft (2003)

7 Resonemanget kanske är överrestriktivt. Söker man på Google kan man exempelvis hitta uttryck
som speak herself hoarse, även om talk förstås är frekventare i konstruktionen.
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uttrycker på följande vis: »Verb-specific and verb-class-specific con-
structions [...] are much closer to what a speaker actually hears and uses.»
(s. 64)8

För det tredje, fokus på konstruktioner på en mer specifik nivå innebär inte
nödvändigtvis att man förkastar idén med abstrakta konstruktioner helt och
hållet. Detta uttrycker Boas (2013 s. 239) på följande vis: »This means that
while very broad generalizations are captured by Goldberg-type abstract
meaningful constructions, more limited conventionalized patterns are cap-
tured by more concrete constructions at various midpoints of the hierarchical
network.»

3.1 Frekvenseffekter och produktivitet
I och med att konstruktioner är konventionaliserade antas frekvens spela en
central roll för hur språkets struktur formas och för hur det förändras (Barðdal
2008, Bybee 2010, 2013). Exempelvis menar Dąbrowska (2004 s. 25) att
»[f]luent language users are remarkably sensitive to the statistical properties of
their language».

Man brukar skilja mellan två huvudtyper av frekvens som har olika effekter
på språket: tokenfrekvens och typfrekvens.

Tokenfrekvens refererar till det antal gånger som en språklig enhet förekom-
mer i en text eller korpus. Om förflyttningskonstruktionen [VERB-omkring-på]
förekommer med verbet springa tio gånger i en korpus är tokenfrekvensen för
[springa-omkring-på]10. Genom upprepad användning av ett ord eller uttryck,
dvs. ökad tokenfrekvens, blir det starkare befäst i språkbrukarnas minne (jfr en-
trenchment i Langacker 2009 s. 638 eller strength i Bybee 2010 s. 18).9 En kon-
sekvens av detta antas vara att högfrekventa flerordsuttryck analyseras av
språkbrukare som en enhet snarare än som flera kompositionellt hopsatta delar.
Hög tokenfrekvens antas också ha reducerande och konserverande effekter
(t.ex. att be going to blir gonna respektive bevarandet av äldre böjningsmönster
hos frekventa verb).

8 Det traditionella idealet för grammatiska analyser är att sträva efter maximal generalitet. Men ut-
ifrån ett perspektiv där grammatisk struktur beskrivs som ett kontinuum från det mest generella till
det mest specifika är strävan efter maximal generalitet mindre problematisk och utesluter alltså inte
en analys där specifika tokens instansierar både specifika och generella konstruktioner, dvs. analy-
sen kan sträva efter maximal generalitet och ett språkbruksnära perspektiv samtidigt.
9 Det finns även mer avancerade statistiska metoder att beräkna befästning på än med ren token-
frekvens (se t.ex. Stefanowitsch 2013, Olofsson 2017).
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Typfrekvens är det antal olika typer av enheter som förekommer i en kon-
struktion, t.ex. olika verb i en förflyttningskonstruktion. Det betyder att uttryck
som springer runt i och smyger runt i representerar olika typer i konstruktionen
[VERB-runt-i] oavsett hur många gånger de förekommer i en korpus. Så om
[VERB-runt-i] endast förekommer med de två verben, är konstruktionens typ-
frekvens två. Det finns flera studier (t.ex. Goldberg 1995 s. 137, Barðdal 2008,
Dąbrowska 2008) som argumenterar för att hög typfrekvens korrelerar med
hög produktivitet, dvs. möjligheten att använda en konstruktion med nya och
okonventionella enheter.

Ett mått som kombinerar token- och typfrekvens är s.k. type/token-ratio (för-
kortas ibland TTR), ett mått på hur många typer en konstruktion har i förhål-
lande till dess antal tokens. Vanligtvis används det för att mäta lexikal variation
i en text, men det kan också användas för att ange en konstruktions grad av pro-
duktivitet (jfr Colleman 2015).

Ett annat mått på produktivitet är s.k. hapaxer (eller hapax legomena), som
är ord och uttryck som endast förekommer en gång i en stor korpus (Baayen &
Lieber 1991, Baayen 1993). I den här artikeln räknas ett verb som enbart före-
kommer en gång i en specifik konstruktion som en hapax, även om verbet i sig
förekommer flera gånger i andra konstruktioner (jfr Olofsson 2017). Hapaxer
antas vara centrala för produktiviteten eftersom det är bland dessa man hittar
merparten av ord och uttryck som är nya och inte redan kända för en stor grupp
av språkbrukare.10 Dock hittar man även exempel på lågfrekventa ord och ut-
tryck som inte är nya, utan välkända för de flesta språkbrukare och inte sällan
upptagna i en ordbok.

I den här artikeln skiljer jag därför mellan hapaxer generellt och s.k.
icke-lexikaliserade hapaxer (jfr rare items hos Zeldes 2012),11 dvs. verb som
endast förekommer en gång i en konstruktion och som saknar en lexikaliserad
förflyttningsbetydelse. Dessutom urskiljer jag något som jag kallar konstruk-
tionsunika typer, vilka är verb som uteslutande förekommer med en av de un-
dersökta konstruktionerna och inte i andra.

10 Här är det värt att poängtera att metodologiskt kan det förefalla problematiskt att man utgår från
en kategorisk skillnad mellan hapaxer (n=1) och lågfrekventa typer (t.ex. n<5). Hapaxer är bra kor-
pusindikatorer för produktivitet, men det gäller även andra lågfrekventa element.
11 Lexikaliserad är en term som använts på flera olika sätt inom språkvetenskapen. I den här arti-
keln används termen icke-lexikaliserad för verb som saknar rörelsebetydelse. Många av dessa verb
kan givetvis vara lexikaliserade med andra betydelser. 
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4 Metod och material
Materialet för undersökningen är hämtat från Språkbankens korpusar Blogg-
mix 2012 och 2013, vilka tillsammans består av 133 859 971 tokens.

Syftet med korpusundersökningarna är att få fram konstruktionernas to-
ken- och typfrekevens samt den semantiska variationen mellan de förekom-
mande verben. Token- och typfrekvenserna ligger till grund för de olika fre-
kvensbaserade jämförelser mellan konstruktionerna som presenteras i avsnitt
5.1. Totalt används sju frekvensmått, varav ett är tokenfrekvens och sex är
varianter av typfrekvens (se avsnitt 5.1). Tokenfrekvensen visar hur ofta kon-
struktionerna förekommer i korpusarna oavsett vilket verb som förekommer
i dem. 

Dessutom har jag systematiskt gått igenom alla typer för att se vilka verb och
grupper av verb som förekommer med vilka konstruktioner. Detta redovisas i
avsnitt 5.2.

Som jag nämnde i avsnitt 3.1 undersöker jag hur många av de verb som
förekommer i korpusundersökningen som är s.k. icke-lexikaliserade typer,
dvs. inte har någon inherent rörelsebetydelse i sin typiska betydelse. Här har
jag klassat ett verb som icke-lexikaliserat rörelseverb (IL) om det inte finns
upptaget i SO med en rörelsebetydelse. Detta är dock något problematiskt,
då det medför att en liten andel verb som faktiskt är rörelseverb hamnar i
denna kategori. Till exempel finns självfallet verbet åka med i ordboken och
klassas därför inte som en IL. Men sammansättningen akutåka, som har åka
som efterled, finns inte angiven i ordboken och har därför klassats som IL,
trots att man intuitivt kan förstå det som ett rörelseverb. Det finns också
exempel med verb som jag som enskild språkbrukare vet har en rörelse-
betydelse, t.ex. kubba, men som inte nödvändigtvis är ett känt verb för en
större språkgemenskap. Givetvis kan inte en ordbok ta med alla ord i ett
språk, men vi kan åtminstone utgå från att de mest kända rörelseverben finns
beskrivna där. Det blir ett sätt att förhålla sig objektivt till klassificeringen
av verb.

4.1 Urval
Jag har utgått från 17 förflyttningskonstruktioner (tabell 2), som valts för att de
representerar de spatiala typerna MÅL, RIKTMÄRKE, UTGÅNGSPUNKT och BEFINT-
LIGHETFÖRF. Valet av konstruktioner grundar sig även i representation av kon-
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struktioner av varierande frekvens, dvs. både konstruktioner som är vanliga
och konstruktioner som är mindre vanliga.12

Tabell 2. Förflyttningskonstruktioner och spatiala typer.

Mittenkolumnen visar den spatiala typen för konstruktionen som helhet.
Denna styrs i regel av prepositionsfrasens semantik. Det betyder att kon-
struktionen kan innehålla adverb som har en annan inherent betydelse. I
Strzelecka 2003 (s. 104) anges exempelvis iväg och bort som adverb som im-
plicerar en utgångspunkt, men i tabell 2 ser vi att båda dessa adverb kan ingå
i konstruktioner som på grund av den följande prepositionen är måloriente-
rade.

Konstruktionerna har samma övergripande struktur i det att de innehåller ett
verb, ett adverb och en prepositionsfras. I konstruktionsgrammatiska termer
kan man säga att de instansierar en mer generell struktur [VERB-ADV-PP], något
jag återkommer till i avsnitt 5.

Anledningen till att jag valt konstruktioner med samma struktur är att de ska
kunna vara så jämförbara som möjligt. I Olofsson 2017 jämförs konstruktio-
nerna [VERB-iväg-till-NP] och [VERB-till-NP]. Den jämförelsen visar att skillna-
der i distribution och verbfördelning inte enbart behöver vara en fråga om fre-
kvens eller semantic fit, utan de kan också bero på att det ingår mer semantisk
förflyttningsinformation i den förra konstruktionen än i den senare, vilket kan
förklara varför nya/ovanliga verb oftare förekommer i konstruktionen med

12 Urvalet baseras till viss del på en preliminär analys av korpusen.

Konstruktion Spatial typ Exempel
[VERB-iväg-till-NP] MÅL Hon gick iväg till skolan.
[VERB-in-i-NP] MÅL Hon gick in i parken.
[VERB-in-till-NP] MÅL Hon gick in till stan.
[VERB-fram-till-NP] MÅL Hon gick fram till bordet.
[VERB-bort-till-NP] MÅL Hon gick bort till bordet.
[VERB-ner-till-NP] MÅL Hon gick ner till city.
[VERB-upp-till-NP] MÅL Hon gick upp till övervåningen.
[VERB-fram-mot-NP] RIKTMÄRKE Hon gick fram mot bordet.
[VERB-bort-mot-NP] RIKTMÄRKE Hon gick bort mot bordet.
[VERB-ut-från-NP] UTGÅNGSPUNKT Hon gick ut från parken.
[VERB-ut-ur-NP] UTGÅNGSPUNKT Hon gick ut ur parken.
[VERB-ner-från-NP] UTGÅNGSPUNKT Hon gick ner från övervåningen.
[VERB-upp-från-NP] UTGÅNGSPUNKT Hon gick upp från källaren.
[VERB-omkring-på-NP] BEFINTLIGHETFÖRF Han gick omkring på stan.
[VERB-omkring-i-NP] BEFINTLIGHETFÖRF Hon gick omkring i parken.
[VERB-runt-på-NP] BEFINTLIGHETFÖRF Hon gick runt på torget.
[VERB-runt-i-NP] BEFINTLIGHETFÖRF Hon gick runt i parken.
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riktningsadverb än i den utan. I den här undersökningen bistår de olika kon-
struktionerna med lika mycket information om rörelse, riktning, utgångspunkt,
slutpunkt och förhållningspunkt.

Samtliga konstruktioner utom en i tabell 2 förekommer i par med en annan
konstruktion som innehåller samma riktningsadverb. Exempelvis ser vi att om-
kring förekommer med både i och på och att fram förekommer med till och
mot. I det senare fallet motsvarar de två konstruktionerna två olika spatiala ty-
per. Men även vid de två konstruktionerna med omkring, som båda har samma
spatiala typ, kan det finnas skillnader dem emellan, inte minst i fråga om fre-
kvens och vilka typer av verb de associeras med.

Den konstruktion som inte ingår i en parrelation är [VERB-iväg-till-NP].
Denna konstruktion har tidigare blivit utförligt beskriven i Olofsson 2014
och till viss del i Olofsson 2016, 2017. Den konstruktionen kartläggs även i
den här artikeln – framför allt för att den föreliggande undersökningen enk-
lare ska kunna jämföras med tidigare undersökningar – men nu med ett delvis
annat material.

4.2 Korpusundersökning
Vid excerperingen ur de båda korpusarna har jag använt söksträngar som mot-
svarar var och en av de 17 undersökta konstruktionerna. Exempelvis användes
söksträngen [pos = ”VB”] [word = ”iväg”] [word = ”till”] för konstruktionen
[VERB-iväg-till]. Med söksträngar av detta slag får man även träffar som är ex-
empel på annat än de avsedda konstruktionerna (se exempel 10 längre ner),
vilka måste sorteras bort manuellt. Dessutom fångar inte söksträngarna exem-
pel med omvänd ordföljd, vilket dock inte bör påverka resultatet nämnvärt. Det
finns inget som talar för att någon av konstruktionerna skulle användas med
omvänd ordföljd i större utsträckning än de andra.

I tabell 3 visas dels antalet träffar för varje söksträng, dels antalet faktiska
belägg på motsvarande konstruktioner, sorterade utifrån konstruktionernas
frekvens.13

Sammanlagt gav sökningarna över 74 000 träffar. Efter att ha rensat bort
dubbletter och felträffar, återstod totalt 32 526 belägg på de eftersökta kon-
struktionerna.

Låt oss ta konstruktionerna [VERB-omkring-på] och [VERB-omkring-i] som

13 Av utrymmesskäl anges inte prepositionsfrasens NP-rektion i konstruktionsbeskrivningarna.
Detta gäller även i följande tabeller.
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Tabell 3. Frekvenser för söksträngar och relevanta konstruktioner i Bloggmix
2012 och Bloggmix 2013.

Söksträng Frekvens (n) Konstruktion Frekvens (n)
VB + in + i
VB + in + till
VB + iväg + till
VB + ner + till
VB + runt + i
VB + upp + till
VB + runt + på
VB + ut + från
VB + bort + till
VB + fram + till
VB + ut + ur
VB + omkring + i
VB + omkring + på
VB + ner + från
VB + upp + från
VB + bort + mot
VB + fram + mot

23 373
7 626
4 431
4 984
5 715
8 421
3 949
1 796
1 164
7 816
1 646
1 127

683
623
694
101
290

[VERB-in-i]
[VERB-in-till]
[VERB-iväg-till]
[VERB-ner-till]
[VERB-runt-i]
[VERB-upp-till]
[VERB-runt-på]
[VERB-ut-från]
[VERB-bort-till]
[VERB-fram-till]
[VERB-ut-ur]
[VERB-omkring-i]
[VERB-omkring-på]
[VERB-ner-från]
[VERB-upp-från]
[VERB-bort-mot]
[VERB-fram-mot]

8 321
5 392
3 873
3 560
2 556
2 380
1 648

979
802
786
742
456
382
307
244
63
35

Alla 74 439 Alla 32 526
exempel på hur sökträffarna har hanterats. I dessa konstruktioner anges rikt-
ning med adverbet omkring, och prepositionsfrasen med prepositionen på res-
pektive i betecknar den semantiska rollen PLATS. I korpusundersökningen har
jag därför tagit bort träffar där prepositionsfrasen betecknar en annan seman-
tisk roll, exempelvis de i (10):

(10) a. Vi ska driva omkring i jättemånga dagar.
b. Han balanserar omkring på bakbenen.
c. Vi cyklade omkring i shorts.
d. Signe har burit omkring på dockan.

I (10a) betecknar prepositionsfrasen i jättemånga dagar en tidsangivelse. I
(10b) betecknar prepositionsfrasen det SÄTT aktiviteten balansera sker på. Man
kan också tänka sig bakbenen som INSTRUMENT då frasen liknar andra sådana
uttryck, så som på hästen eller på cykeln. (10c) innebär att förflytta sig iförd
någon form av klädesplagg, i det här fallet ett par shorts. I (10d) är verbet bära
transitivt. I fall som det i (10d) spelar möjligtvis prepositionsfrasens rektion en
viss roll för hur uttrycket ska tolkas, då docka inte är något typiskt rumsadver-
bial med rollen PLATS utan oftast uppfattas som ett objektsliknande adverbial
med rollen TEMA.

Ett exempel där prepositionsfrasens rektion är det enda som skiljer två ytt-
randen åt visas i (11): 
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(11) a. Jag drar omkring på stan.
b. Jag drar omkring på vagn och barn.

I (11) används samma lexikala enheter, bortsett från prepositionsfrasens rek-
tion. Rektionen i (11a) är stan, som är en lokativ enhet, på så vis att det är en
plats där man kan befinna sig, medan vagn och barn i (11b) typiskt är något
som subjektet flyttar på. Med Vibergs (1981) termer kan man här skilja mellan
egenförflyttning och objektsförflyttning. Skillnaden mellan (11a) och (11b) be-
ror i stor utsträckning på vår encyklopediska kunskap. Exempel av typen (11b)
har plockats bort från undersökningen, då det är egenförflyttning som under-
söks i den här artikeln.

Som vi såg i tabell 3 har träffar tagits bort även för de andra undersökta kon-
struktionerna. Inte sällan handlar det om olika tidsuttryck. I (12) ges några få
sådana exempel.

(12) a. Se fram mot nästa helg.
b. Nu går vi in i vecka 30.
c. Vi kämpade in i det sista.

I (12a) handlar det om konstruktionen [se-fram-mot DATUM/TID], i (12b) om
[in-i-DATUM/TID] och i (12c) om [in-i-det sista/längsta].

5 Resultat
I det här avsnittet redovisas först resultatet med fokus på konstruktionerna som
helhet i 5.1. Här visas olika typer av frekvensuppgifter för respektive konstruk-
tion. Därefter redovisas resultatet med fokus på verben i 5.2. Här presenteras
olika grupper av verb och i vilken utsträckning de förekommer med de olika
konstruktionerna.

5.1 Konstruktioner
Uppgifter om konstruktionernas frekvens visas i tabell 4. Här ser vi de under-
sökta konstruktionerna i vänsterkolumnen, följt av konstruktionens token-
frekvens, typfrekvens, antal hapaxträffar, antal icke-lexikaliserade typer,
icke-lexikaliserade hapaxer, konstruktionsunika verb samt icke-lexikaliserade
hapaxer som också är unika typer för respektive konstruktion. Respektive mått
förklaras i den följande diskussionen.
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Tabell 4. Frekvensinformation för de undersökta konstruktionerna. Hx = antal
hapaxträffar, IL = antal icke-lexikaliserade typer, ILH = icke-lexikaliserade
hapaxer, UV = konstruktionsunika verb, ILHU = icke-lexikaliserade hapaxer
som är unika för respektive konstruktion.

I tabellen kan vi se en stor variation i hur ofta konstruktionerna förekommer i
korpusen, dvs. konstruktionernas tokenfrekvens. Överst i tabellen visas
[VERB-in-i] som är den vanligaste konstruktionen (8 321 tokens) och längst ner
visas de lågfrekventa konstruktionerna [VERB-fram-mot] (35 tokens) och
[VERB-bort-mot] (63 tokens).

I kolumnen för antal typer visas en relativt stor variation mellan de olika
konstruktionerna. [VERB-runt-i] är den konstruktion som har högst typfrekvens
(225) medan [VERB-bort-mot] och [VERB-fram-mot] endast förekommer med 17
typer vardera. Förhållandet mellan konstruktionernas typ- och tokenfrekvens
illustreras av figur 1.

Tokenfrekvensen visas längs x-axeln och typfrekvens längs y-axeln. De
olika punkterna som linjen sträcker sig mellan är de 17 undersökta konstruktio-
nerna, med den minst frekventa konstruktionen [VERB-fram-mot] längst till
vänster och den mest frekventa konstruktionen [VERB-in-i] längst till höger. I
figuren löper dessutom en rät linje, vilken visar den genomsnittliga relationen
mellan typer och tokens.14

Konstruktion Tokens Typer Hx IL ILH UV ILHU

[VERB-in-i] 8 321 160 51 42 23 38 12
[VERB-in-till] 5 390 108 37 27 11 10 4
[VERB-iväg-till] 3 873 149 67 46 26 27 20
[VERB-ner-till] 3 560 107 44 27 17 10 6
[VERB-runt-i] 2 553 225 83 90 53 55 38
[VERB-upp-till] 2 380 87 31 21 15 3 2
[VERB-runt-på] 1 643 176 78 66 41 28 19
[VERB-ut-från] 979 70 30 11 6 5 2
[VERB-bort-till] 802 60 23 9 5 1 1
[VERB-fram-till] 785 65 33 9 5 6 3
[VERB-ut-ur] 742 59 21 7 2 2 0
[VERB-omkring-i] 456 96 41 21 18 5 3
[VERB-omkring-på] 382 83 43 12 11 3 2
[VERB-ner-från] 307 39 18 2 2 1 1
[VERB-upp-från] 244 28 9 1 0 1 0
[VERB-bort-mot] 63 17 13 1 1 1 1
[VERB-fram-mot] 35 17 12 1 1 2 1

14 Baayen (1992) visar dock att förhållandet mellan typer och tokens i morfologi inte är helt linjärt.
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Figur 1. Förhållandet mellan konstruktionernas typ- (y-axeln) och tokenfre-
kvens (x-axeln).
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Som framgår av figur 1 verkar det inte finnas någon enkel relation mellan
typ- och tokenfrekvens. Det föreligger en viss statistisk sannolikhet för att
många tokens innebär fler typer, men avvikelserna i de enskilda fallen är påfal-
lande.  Det är till exempel två konstruktioner med förhållandevis få tokens,
[VERB-runt-i] och [VERB-runt-på], som har högre typfrekvens än [VERB-in-i]
trots att den senare har den högsta tokenfrekvensen (jfr tabell 4). Som också
framgår av tabell 4 förekommer den relativt lågfrekventa konstruktionen
[VERB-omkring-i] med fler typer än fem mer frekventa konstruktioner, nämli-
gen [VERB-upp-till], [VERB-ut-från], [VERB-bort-till], [VERB-fram-till] och
[VERB-ut-ur].

Vidare i tabell 4 visas olika varianter av typfrekvens. I den fjärde kolumnen
visas antalet hapaxer som konstruktionerna förekommer med, dvs. instanser av
konstruktionen som enbart förekommer en gång i korpusen. Precis som för typ-
frekvens är det [VERB-runt-i] som hamnar i topp.

I den femte kolumnen visas antalet icke-lexikaliserade typer. Som jag
nämnde tidigare bygger den indelningen på huruvida verben finns upptagna i
SO med en förflyttningsbetydelse eller inte. Även i denna kolumn har [VERB-
runt-i] högst siffra.

Den sjätte kolumnen i tabell 4 visar träffar som är hapaxer och samtidigt
icke-lexikaliserade. Den här sortens typfrekvens utesluter de fall där en hapax
bara är en redan känd men lågfrekvent variant, och är på så vis ett mått som tyd-
ligare visar hur ofta en konstruktion förekommer med nya verb.

I den sjunde kolumnen visas det antal verb som är unika för respektive kon-
struktion. De konstruktionsunika verben kan ge ytterligare information angå-
ende konstruktionens produktivitet. Exempelvis kan man anta att det finns en
uppsättning relativt grundläggande rörelseverb, som används mer eller mindre
frekvent i alla konstruktioner. Studerar vi en konstruktion som [VERB-om-
kring-på] är den relativt produktiv om man enbart utgår från ren typfrekvens.
Men tittar vi på antalet konstruktionsunika typer istället ser vi att endast tre av
de typerna är unika för just den konstruktionen. Jämför vi med [VERB-runt-i],
så förekommer den konstruktionen med ett stort antal unika typer, samtidigt
som den har hög typfrekvens.

I den sista kolumnen visas icke-lexikaliserade hapaxer som uteslutande fö-
rekommer i en av de undersökta konstruktionerna (ILHU).

I figur 2 illustreras förhållandet mellan konstruktionernas tokenfrekvens och
den sistnämnda typen av frekvens, dvs. ILHU.
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Figur 2. Förhållandet mellan antalet icke-lexikaliserade konstruktionsunika
hapaxer (y-axeln) och tokenfrekvens (x-axeln).
I figur 2 är typfrekvensen (y-axeln) baserad på konstruktionsunika verb med
icke-lexikaliserad rörelsebetydelse som endast förekommer en gång. Detta mer
snäva mått än vanlig hapax är kanske det som tydligast pekar ut vilka av de un-
dersökta konstruktionerna som i störst utsträckning används produktivt. Här är
det framför allt [VERB-runt-i], [VERB-runt-på] och [VERB-iväg-till] som sticker
ut. Vi kan också se att en konstruktion som [VERB-in-i] med relativt hög typ-
frekvens (se tabell 4 och figur 1) med detta mått hamnar betydligt lägre än
[VERB-iväg-till], trots att den senare har lägre typfrekvens.
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5.2 Verb
I det här avsnittet redovisas resultat med verb som utgångpunkt istället för kon-
struktioner. Först presenteras de vanligaste verben i undersökningen, dels i
fråga om antal tokens, dels i fråga om antalet konstruktioner som de förekom-
mer i. Därefter gör jag nedslag i några grupper av verb som utmärker sig i un-
dersökningen. Detta är en indelning som på många sätt påminner om den i Le-
vin 1993, där författaren visar hur olika grupper eller klasser av verb kan före-
komma i liknande syntaktiska strukturer. Skillnaden mellan min redovisning i
det här avsnittet och Levins är främst att hon utgår från ett lexikaliskt perspek-
tiv med huvudfokus på verbens egenskaper, medan jag utgår från konstruktio-
nernas egenskaper. Det är viktigt att redan här påpeka att indelningarna ibland
bygger på gemensam funktion och ibland på betydelse. Redogörelsen görs inte
nödvändigtvis på samma nivå hela tiden. Fokus ligger på att redovisa hur verb
med olika grad av konventionalitet används i de undersökta konstruktionerna.
Syftet är alltså inte enbart att redovisa lexikala verbklasser.

Totalt förekommer 450 olika verb i undersökningen. Av utrymmesmässiga
skäl redovisas inte alla verb och verbgrupper. Jag har istället valt ut ett antal
grupper av verb som illustrerar dels hur förflyttningskonstruktioner kan använ-
das med verb som normalt inte förknippas med förflyttning, dels hur vissa verb
och grupper av verb associeras med en eller ett fåtal förflyttningskonstruktio-
ner medan andra används i flera konstruktioner (jfr Olofsson 2017).

Den vanligaste typen i undersökningen är verb som har en inherent rörelse-
betydelse som refererar till rörelsesätt (manner of motion, Slobin 2004). Exem-
pel på sådana verb är:

• vattenrelaterade rörelseverb (t.ex. kråla, paddla, segla, simma, snorkla,
surfa, vada)

• fordonsrelaterade rörelseverb (t.ex. bila, bussa, cykla, hoja, moppa, spark-
cykla, velocipeda) 

• planlös förflyttning (t.ex. driva, drälla, flanera, hatta, irra, loda, luffa,
skrota, skräpa, spankulera, strosa)

• verb som har en inbakad riktning (t.ex. komma, passera, retirera, tvär-
komma, återvända)

• djurverb med rörelsebetydelse (t.ex. orma och snigla, åla, älga)

Andra grupper med verb som inte lika tydligt har (eller helt saknar) förflyttning
i sin betydelse är t.ex.:
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• verb som innebär särskilda kroppsrörelser som inte nödvändigtvis har med
själva förflyttningssättet att göra (t.ex. bocka, fladdra, flaxa, fläkta, fäkta,
gunga, guppa, jazza, skaka, sprattla, studsa, vagga, vibrera, vingla)

• verb som innebär att skynda eller stressa (t.ex. hasta, hetsa, jäkta,
lunch-hasta, skynda, stressa, tokstressa)

• verb som uttrycker livsstil (t.ex. leva, lyxa, njuta)
• verb som innebär att man grejar eller att något krånglar (böka, glatta,

greja, joxa, knöla, krångla, pyssla, rådda, trassla)
• verb som har en predikativ funktion (t.ex. flumma, glassa, muppa,

schteka15, sega, slöa)
• verb som anger ansträngning (baxa, gröta, harva, härja, nöta, orka,

pressa, pumpa, röja, streta, traggla, tränga)

I det följande granskar jag närmare några ytterligare grupper av verb som är ex-
tra intressanta, antingen för att de kan användas med flera av de undersökta
konstruktionerna eller för att de är begränsade till endast en eller ett fåtal kon-
struktioner.

5.2.1 Vanliga verb

Med vanliga verb kan man mena åtminstone två olika saker. I det ena fallet
handlar det om de verb som har högst tokenfrekvens jämfört med de andra ver-
ben i undersökningen. Jag avser då hopslagen frekvens oberoende av vilka
konstruktioner de förekommer i. I det andra fallet handlar det om de verb som
förekommer med olika konstruktioner. De båda dragen behöver inte samman-
falla med varandra, utan ett verb med hög tokenfrekvens kan mycket väl före-
komma i en eller ett fåtal konstruktioner, medan ett lågfrekvent verb kan före-
komma i flertalet eller samtliga konstruktioner.

Låt oss börja med att titta på det förstnämnda. I tabell 5 visas de tio mest
frekventa verben i korpusundersökningen. Här är verbens förekomst i samtliga
av de undersökta konstruktionerna inkluderad.

I mittenkolumnen visas antalet tokens för respektive verb i undersökningen,
dvs. i samtliga undersökta konstruktioner, medan det i den högra kolumnen vi-
sas hur många procent av undersökningens totala antal tokens (32 524) det ut-
gör. Exempelvis utgör verbet gå 18 % av undersökningens träffar. Därefter föl-
   

15 Detta verb tolkar jag som ’vara som en stekare’.
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Tabell 5. De tio mest frekventa verben i korpusen.
Verb Antal tokens % av undersökningens totala tokens (32 524)

gå   5 823 18
åka   4 861 15
komma   3 675 11
hoppa   2 312  7
skola   1 542  5
springa   1 479  5
flytta   1 175  4
dra     985  3
vara     568  2
kliva     558  2
Totalt 22 978 71
jer åka och komma med 15 % respektive 11 % av träffarna. På nedersta raden
visas att den sammanlagda tokenfrekvensen för de tio mest frekventa verben
utgör 71 %. Förutom skola och vara (som behandlas i 5.2.3) är dessa typiska
rörelseverb. De resterande 440 verben i undersökningen representerar således
mindre än 30 % av de totala beläggen.

Om vi istället granskar vanliga verb utifrån förekomst i flest konstruktioner
får vi en delvis annan bild än den i tabell 5. Detta visas i tabell 6.

Tabell 6. De tio verb som förekommer i flest konstruktioner.
Verb
(tokens)

iväg om-
kring

runt ut in fram bort ner upp Antal 
kstr

gå 
(5 823)

till i, på i, på ur, från i, till till, mot till, mot till, från till, från 17

springa 
(1 479)

till i, på i, på ur, från i, till till, mot till, mot till, från till, från 17

åka 
(4 861)

till i, på i, på ur, från i, till till till, mot till, från till, från 16

krypa 
(286)

till i, på i, på ur, från i, till till, mot till till, från till, från 16

rulla 
(227)

till i, på i, på ur, från i, till till, mot till, mot till, från till 16

smyga 
(128)

till i, på i, på ur, från i, till till, mot till till, från till, från 16

rida 
(128)

till i, på i, på ur, från i, till till, mot till, mot till till, från 16

komma 
(3 675)

till i, på ur, från i, till till, mot till, mot till, från till, från 15

köra 
(528)

till i, på i, på ur, från i, till till till till, från till, från 15

promenera 
(346)

till i, på i, på ur, från i, till till till, mot till, från till 15
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I tabellen ser vi de tio verb som förekommer i flest av de undersökta konstruk-
tionerna (kstr). Liksom i föregående tabell hittar vi verbet gå högst upp. Men
sedan hamnar både åka och komma lite längre ner i denna tabell jämfört med
tabell 5. Av totalt 450 verb är det endast två verb, gå och springa, som före-
kommer i alla de 17 undersökta konstruktionerna. 

Vi ser att verb som hoppa, skola, flytta och dra, som fanns med i tabell 5,
inte finns med i tabell 6. Här hittar vi istället exempel på relativt lågfrekventa
verb så som krypa, rulla, smyga och rida, som endast förekommer mellan 100
och 300 gånger totalt i korpusundersökningen. Det finns med andra ord inte nå-
got linjärt samband mellan ett verbs tokenfrekvens och antalet konstruktioner
det förekommer i.

Låt oss också titta på de vanligaste verben för respektive konstruktion. För
att det inte ska ta för mycket plats i artikeln har jag begränsat det till de fem
vanligaste verben per konstruktion. Detta visas i tabell 7.

Tabell 7. De fem vanligaste verben för var och en av de undersökta konstruk-
tionerna.
Konstruktion Tokens Typer de fem vanligaste verben (tokens)
[VERB-in-i] 8 321 160 hoppa (2 109), gå (1 817), komma (1 215), flytta (740), 

kliva (392)
[VERB-in-till] 5 390 108 åka (2 128), komma (733), gå (509), skola (454), dra (301)

[VERB-iväg-till] 3 873 149 åka (773), skola (446), dra (414), komma (298), sticka 
(264)

[VERB-ner-till] 3 560 107 gå (884), åka (875), komma (279), skola (243), springa 
(165)

[VERB-runt-i] 2 553 225 gå (446), springa (241), strosa (167), åka (109), resa (99)

[VERB-upp-till] 2 380 87 åka (665), gå (450), komma (314), skola (186), flytta (79)

[VERB-runt-på] 1 643 176 gå (270), springa (244), strosa (148), åka (73), glida (53)

[VERB-ut-från] 979 70 komma (389), gå (189), checka (67), flytta (44), springa/
kliva (27)

[VERB-bort-till] 802 60 gå (229), åka (97), promenera (66), springa (61), komma 
(40)

[VERB-fram-till] 785 65 gå (467), springa (73), hinna (30), hitta (20), rida (17)

[VERB-ut-ur] 742 59 komma (253), gå (155), kliva (61), hoppa (29), springa (18)

[VERB-omkring-i] 456 96 gå (83), springa (47), strosa (21), vandra (18), flyta (18)

[VERB-omkring-på] 382 83 springa (62), gå (50), krypa (28), strosa (23), vandra (18)

[VERB-ner-från] 307 39 ramla (68), komma (44), trilla (36), hoppa (27), gå (20)

[VERB-upp-från] 244 28 komma (93), dyka (29), kliva (26), gå (23), hoppa (14)

[VERB-bort-mot] 63 17 gå (14), traska (12), promenera (7), rulla (5), åka (4)

[VERB-fram-mot] 35 17 gå (9), springa (5), rusa (5), komma (3), [resten (1)]
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Precis som i tabell 5 där de mest frekventa verben utgör en majoritet av
undersökningens totala tokens, ser vi att det mest frekventa verbet i respek-
tive konstruktion utgör en stor andel av konstruktionens totala tokenfre-
kvens, t.ex. verbet gå (467 tokens) i konstruktionen [VERB-fram-till] (785
tokens). 

I nästa avsnitt presenteras grupper av verb som har en intressant semantik
och/eller som endast förekommer med en eller ett fåtal av de undersökta kon-
struktionerna, eller på ett annat sätt är intressanta, exempelvis genom att de bli-
vit diskuterade i tidigare forskning.

5.2.2 Oavsiktlig rörelse

Denna grupp av verb tar typiskt ett subjekt som inte har rollen AGENT, dvs. de
betecknar en aktivitet som inte är avsiktlig från subjektreferentens sida.

I tabell 8 visas de olika verben i den vänstra kolumnen. I kolumnerna där-
efter följer de undersökta konstruktionerna. Av utrymmesskäl visas konstruk-
tionens riktningsadverb i översta raden, medan prepositionen används för att
markera vilken av konstruktionerna det handlar om. I kolumnen längst till hö-
ger visas antalet konstruktioner som varje enskilt verb används i.

Tabell 8. Verb som uttrycker oavsiktlig rörelse.

Tabellen visar att de oavsiktliga verben framför allt förekommer med de käll-
orienterade konstruktionerna [VERB-ut-ur/från] och [VERB-ner-från], liksom de
befintlighetsorienterade [VERB-omkring-i/på] och [VERB-runt-i/på]. De mål-
orienterade konstruktionerna är i mindre utsträckning representerade. Verben

V iväg omkring runt ut in fram bort ner upp antal 
kstr

ramla till i/på i ur/från i/till till/från 10
halka till i/på i/på i till till  8
snubbla i/på ur/från i till  6
trilla på ur/från i från  5
störta ur i till från  4
rasa i/på från  3
dimpa i från  2
falla från från  2
fumla på i  2
famla i  1
stupa i  1
tumla i  1
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ramla och halka är de verb i gruppen som används i flest konstruktioner, tio
respektive åtta.

I många av de undersökta konstruktionerna, t.ex. [VERB-ut-ur], [VERB-ut-
från], [VERB-in-i] och [VERB-ner-från], behåller subjektet rimligtvis sin icke-
agentiva karaktär, så som i Han ramlar ner från taket eller Hon snubblade in i
brevlådan. Men i följande exempel framstår subjektsreferenten mer som en
agentiv egenförflyttare:

(13) Nu ska jag halka iväg till bokhandeln (för att köpa en bok).

Exempel (13) är inte en beskrivning av någon som halkar på sin väg till
bokhandeln, utan någon som rör sig på ett halkande sätt, möjligtvis förflyttar
sig på ett halt underlag. Den här användningen är intressant i och med att ver-
bets typiska semantik och förflyttningens semantik på sätt och vis uttrycker
motsatta semantiska komponenter. Trots detta uppstår ingen semantisk
krock.

5.2.3 Hjälpverb

Ibland kan en förflyttningsscen beskrivas med ett hjälpverb utan något huvud-
verb som i sig uttrycker förflyttning. Nikanne & Östman (2006 s. 67) ger föl-
jande exempel:

(14) Peter måste/skall/borde till Åbo/badrummet/sängs/vessan.

SAG beskriver detta på följande vis: »Vissa hjälpverb konstrueras direkt med
adverbial för mål eller i någon mån med adverbial för utgångspunkt. Ett rörel-
severb kan då ses som underförstått efter hjälpverbet.» (SAG del 3 s. 470).16 Ni-
kanne & Östman (2006 s. 68) ger dock följande exempel på hjälpverb som
fungerar sämre än de i (14): 17

(15) a. *Han får till Åbo.
b. *Han kan till Åbo.
c. *Han lär till Åbo.

16 Detta är också i viss utsträckning möjligt i andra germanska språk så som norska, tyska, engelska
(Kjellmer 2002) och danska (Vikner 1988 s. 17).
17 Det är viktigt att poängtera att Nikanne & Östmans (2006) utgångspunkt är konstruktioner med
verb och prepositionsfras. De behandlar inte konstruktioner med verb, adverb och prepositionsfras.
Det som gäller för enkeladverbialkonstruktioner behöver inte gälla för dubbeladverbialkonstruk-
tioner.
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Detta ska enligt Nikanne & Östman bero på att förflyttningskonstruktion med
hjälpverb används för att uttrycka framtid.

Korpusundersökningen i denna artikel ger en mer systematisk genomgång
av vilka hjälpverb som används, och i vilka konstruktioner de används. Detta
visas i tabell 9.

Tabell 9. Hjälpverb som förekommer i de undersökta konstruktionerna.

Flera av hjälpverben i tabell 9 förekommer i flera konstruktioner.18 Till exem-
pel används ska i 12 av de 17 undersökta konstruktionerna och hinna används
i tio. Det som sticker ut är att befintlighetskonstruktionerna [VERB-omkring-i/
på] och [VERB-runt-i/på], som generellt förekommer med ett stort antal typer,
inte förekommer med några hjälpverb, bortsett från ett belägg på ska i kon-
struktionen [VERB-runt-i].

5.2.4 Perceptionsverb
Vanligtvis när perceptionsverb används i förflyttningskonstruktioner brukar
man göra en tolkning som kallas fiktiv rörelse, vilket är när en riktning beskrivs
utan att det finns någon faktisk rörelse (Talmy 2000a, Olofsson 2011). Detta
illustreras i (16).

(16) Hon kikade in i kuvertet.

I (16) undergår inte subjektet någon förflyttning, utan exemplet kan snarare
beskrivas som att ’någon riktar uppmärksamhet mot ett mål’. Slobin (2008 s.
2) gör i dessa sammanhang en skillnad mellan visual path och physical mo-
tion. 

V iväg omkring runt ut in fram bort ner upp antal kstr
ska till i ur/från i/till till till till/från till/från 12
hinna till ur/från i/till till till till/från till 10
vilja till ur/från i/till till till till  8
måste till ur/från i/till till till  7
behöva till till  2
få till till  2
måste-måste till  1

18 Två exempel är behöver bort till vårdcentralen och fick iväg till toan. Det bör påpekas att det
senare mycket väl kan vara ett felstavat gick. Dock har jag noterat bruket av fick iväg i talspråk,
även om det är ovanligt.
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Fiktiv rörelse i svenskan har tidigare uppmärksammats av Lundbladh
(1991). Han ger även exempel med andra verb än perceptionsverb, så som dem
i (17).

(17) a. På östsidan stupar vägen ner i dalen.
b. Vägen skär ner i kullen.
c. Skogen klättrar upp för berget.

Exemplen i (17) skiljer sig något från (16) då subjekten här avser inanimata fö-
reteelser, och uttrycken beskriver ett statiskt förhållande snarare än en förflytt-
ning.

De belagda perceptionsverben i min undersökning är kika, kolla, nosa,
sniffa, spana och titta. Undersökningen visar att verben framför allt används i
konstruktionerna [VERB-runt-i/på] och [VERB-in-i/till]. Konstruktionerna [VERB-
omkring-i] och [VERB-ner-till] används med endast ett verb vardera, medan fyra
konstruktioner inte används alls, däribland konstruktionen [VERB-iväg-till],
som används med flertalet av de verbgrupper som presenteras i den här arti-
keln. Verben titta och kika används i sex respektive fem av de 17 konstruktio-
nerna medan nosa och sniffa endast används med [VERB-runt-i] och [VERB-
runt-på].

Detta visar att perceptionsverben även kan användas i samband med konkret
förflyttning. En viktig skillnad här är att riktningsadverbet måste ha partikelbe-
toning (jfr Strzelecka 2003, SAG del 3 s. 413).

(18) a. Hon kollade runt på stan
b. Hon kollade runt på stan

Med betoning på verbet, som i (18a), görs i större utsträckning en fiktiv tolk-
ning, medan förflyttningstolkningen görs då adverbet är betonat, som i (18b)
(jfr liknande observation i Strzelecka 2003 s. 124).

5.2.5 Ljudverb

Nästa grupp består av ljudhärmande verb (jfr Olofsson 2014, Viberg 2015).
Ralph (1991) gör en skillnad mellan verb som betecknar ljudets egenskap (t.ex.
braka, döna, skramla) och verb som betecknar frambringande av ljud/läte (t.ex.
brumma, bröla, skrika). Det första fallet handlar om ett resultat av själva förflytt-
ningen, medan det i det senare fallet är den/det som förflyttar sig som samtidigt
frambringar ljudet (jfr Causal Relation Hypothesis i Goldberg 1995 s. 62). 
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De verb som betecknar ljudets egenskap i korpusen är braka, dundra, fräsa,
klafsa, knattra, panga, plaska, ploppa, plumsa, poppa, puttra, pysa, rassla,
skramla, skvalpa, smacka, smasha, smälla, susa, svischa, tuta och vina.

Undersökningen visar att denna typ av ljudverb förekommer mer eller
mindre i alla typer av konstruktioner, även om [VERB-iväg-till], [VERB-in-i] och
[VERB-runt-i] är de konstruktioner som förekommer med flest verb. Beträf-
fande de två senare konstruktionerna kan man notera att verben som används
med [VERB-in-i] sällan också förekommer med [VERB-runt-i] och vice versa.

Susa är det verb som förekommer med flest konstruktioner. Hela tolv verb
förekommer endast med en enda konstruktion.

Andra verb som braka, panga, smasha, smälla används i stort sett bara med
[VERB-in-i] med denna tolkning. På så vis skiljer sig dessa verb från verb som
susa, svischa och vina som också är ett resultat av själva förflyttningen, men
inte på grund av kontakt med målet.

De verb i undersökningen som istället betecknar frambringande av ljud eller
läte är brumma, grymta, huttra, lalla, pipa, smattra, surra, tissla, tralla och tuffa.

Undersökningen visar att även denna typ av ljudverb främst används i
[VERB-iväg-till] och [VERB-runt-i], liksom [VERB-runt-på], men i mindre ut-
sträckning i [VERB-in-i] än för verben som betecknar ljudets egenskap. 

Tralla är det verb, tätt följt av pipa, som förekommer med flest konstruktio-
ner. Här handlar det om en aktivitet som sker samtidigt som själva förflytt-
ningen (jfr Talmy 2000b, 2017), inte ett sätt att förflytta sig på.

Andersson (1997) menar att »[l]judangivelser som hosta, hicka, snörvla,
väsa är redan en aning marginella som rörelseverb, och andra ljudangivelser
som sjunga, prata är i det närmaste omöjliga» (s. 42). Min undersökning visar
att det visst är möjligt att använda den här typen av ljudverb i förflyttningskon-
struktioner, men kanske inte i vilka konstruktioner som helst.

5.2.6 Kollisionsverb

Nästa grupp av verb har det gemensamt att de används i en förflyttningskon-
struktion för att beteckna en scen där den som förflyttar sig på ett plötsligt och
kraftfullt sätt kommer i kontakt med ett MÅL. Kollisionsverben i undersök-
ningen (bumpa, dunka, krascha, kraschlanda, krocka, kvadda, stöta och törna)
är således en typ av kontaktverb (jfr Viberg 1983). Korpusundersökningen vi-
sar att de här verben uteslutande används med konstruktionen [VERB-in-i], pre-
cis som de närbesläktade ljudverben (t.ex. panga och smälla) i förra avsnittet.
I (19) visas två exempel på kollisionsverb i konstruktionen [VERB-in-i].
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(19) a. Han kraschade in i staketet 
b. Hon kraschade in i rummet

I (19a) är staketet det mål som subjektet kolliderar med. I (19b) är det inte lika
uppenbart vad det är subjektet kolliderar med, men det framgår ändå att en kol-
lision uppstår i samband med dess förflyttning. Det är värt att notera att själva
kollisionstolkningen kan uppstå även med vanliga rörelseverb, så som i Han
springer in i staketet.

5.2.7 Skojverb

Följande grupp av verb förmedlar mer ett sätt att vara än något man gör. Att
fjanta innebär att man är fjantig, tramsa att man är tramsig, vela att man är ve-
lig. Några av verben har normalt ett föremål för aktiviteten. Till exempel busar
eller skojar man ofta med någon, även om denna roll inte realiseras i de aktuella
konstruktionerna. Denna grupp av verb (busa, fjanta, lattja, leka, showa, skoja,
spexa, spralla, stoja, stöka, tramsa, vela och vimsa) väljer jag att kalla skoj-
verb. Undersökningen visar att verben används i ett begränsat antal konstruk-
tioner. Bortsett från en användning av skoja i [VERB-in-i] och tre belägg (busa,
lattja och stöka) i konstruktionerna [VERB-omkring-på] och [VERB-omkring-i],
är det uteslutande i konstruktionerna [VERB-runt-i] och [VERB-runt-på] som de
här verben används.

6 Avslutande diskussion
I den här artikeln har jag undersökt skillnader i frekvens hos 17 förflyttnings-
konstruktioner. Undersökningen visar en stor variation mellan konstruktio-
nerna avseende olika frekvenser. Man kan fråga sig varför frekvens är centralt
för att undersöka relationen mellan verb och förflyttningskonstruktioner. För
det första antas det, bl.a. inom bruksbaserad konstruktionsgrammatik, att fre-
kvens spelar en stor roll för språkets struktur och förändring (Bybee 2010). Till
exempel ses typfrekvens ofta som ett mått på hur produktiv en konstruktion är
(t.ex. Goldberg 2006, Barðdal 2008, Bybee 2010). För det andra kan man se fo-
kus på frekvens som en metodologisk fördel, nämligen att man kan fånga ten-
denser i språkbrukarnas användning av förflyttningskonstruktioner, som inte
nödvändigtvis kan härledas till syntaktiska eller semantiska restriktioner hos
verben eller konstruktionerna.
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I inledningen ställde jag tre frågor. Den första handlade om skillnader i typ-
frekvens mellan de olika konstruktionerna. Artikeln visar en stor variation mel-
lan konstruktionerna, där några få ([VERB-runt-i], [VERB-runt-på], [VERB-in-i]
och [VERB-iväg-till]) uppvisar en hög typfrekvens, medan andra (t.ex. [VERB-
ner-från], [VERB-upp-från], [VERB-bort-mot] och [VERB-fram-mot]) förekom-
mer med färre typer. Låg typfrekvens verkar, till viss del, sammanfalla med att
konstruktionen som helhet har låg tokenfrekvens. Det är givetvis logiskt på så
vis att det krävs ett stort antal tokens för att flera typer ska representeras, när-
mare bestämt minst en token för varje typ. Det innebär att en konstruktion med
låg tokenfrekvens per automatik har låg typfrekvens. Men det betyder inte att
konstruktioner med hög tokenfrekvens per automatik har hög typfrekvens. Ex-
empelvis har konstruktionerna [VERB-runt-i] och [VERB-runt-på] högre typfre-
kvens än [VERB-in-i] trots att den senare är mer än tre gånger så vanlig mätt i
antal tokens.

Förhållandet mellan typ- och tokenfrekvens knyter också an till den andra
frågeställningen, som handlade om förhållandet mellan olika sorters frekvens
för respektive konstruktion å ena sidan och för konstruktionerna generellt å den
andra. Bland annat visar denna artikel att förhållandet mellan typ- och token-
frekvens är komplext. Konstruktionerna [VERB-runt-i] och [VERB-upp-till] är
ungefär lika vanliga i korpusen (2 553 respektive 2 380), men den förstnämnda
förekommer med mer än dubbelt så många typer (225 respektive 87). Utgår
man från ett annat mått på typfrekvens, antalet icke-lexikaliserade typer, visar
undersökningen att [VERB-runt-i] har mer än fyra gånger så många verb som
saknar rörelsebetydelse än [VERB-upp-till]. I och med att konstruktionerna har
ungefär lika hög tokenfrekvens, betyder det att den ena oftare används med en
stor variation av verb, varav många är lågfrekventa i konstruktionen, medan
den andra har fler verb som förekommer med hög tokenfrekvens i konstruktio-
nen (jfr liknande observation i Olofsson 2017 s. 101 f.). Exakt vilken funktion
tokenfrekvensen har när det kommer till produktivitet är fortfarande en öppen
fråga. Bybee (2010) menar att hög tokenfrekvens har negativ inverkan på pro-
duktiviteten då högfrekventa instanser av en konstruktion ger intrycket av att
konstruktionen främst associeras med dessa och därmed uppfattas som mindre
öppen för andra (nya) typer. Man kan hur som helst inte helt utesluta att hög
tokenfrekvens främjar produktiviteten.

Den tredje frågeställningen, som också fokuserar på frekvens, handlar om i
vilken utsträckning konstruktionerna uppträder med verb som enbart förekom-
mer i en konstruktion och inte i de andra. Undersökningen visar att det finns
verb och grupper av verb som är starkt förknippade med en viss konstruktion.
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Exempelvis förekommer konstruktionerna [VERB-runt-i] och [VERB-in-i] med
en relativt stor andel unika typer. Förekomst av unika typer kan bero på både
frekvens och olika strukturella restriktioner. Det kanske tydligaste exemplet på
det senare är att kollisionsverben uteslutande används med konstruktionen
[VERB-in-i]. Ett annat liknande exempel på när en grupp av verb förknippas
med uteslutande en konstruktion är användningen av skojverb i [VERB-runt-i]
och [VERB-runt-på]. Men här är det inte uppenbart fråga om en semantisk re-
striktion, utan verkar istället handla om en konventionell användning: en fre-
kvensmässig relation mellan den typen av verb och konstruktionerna i fråga (jfr
Olofsson 2017).

Konstruktionernas olika egenskaper och frekvensmässiga förutsättningar är
kunskap som språkbrukare antas ha (jfr Malmgren 2001 s. 3). Man kan alltså
tänka sig att språkbrukare har kunskap om sådant som att verb som betecknar
ett ljuds egenskap används i de flesta förflyttningskonstruktioner, så som braka
in i rummet eller braka omkring i rummet, medan de som betecknar ett fram-
bringande av ett ljud eller läte (t.ex. tralla) främst används med [VERB-iväg-
till], [VERB-runt-i] och [VERB-runt-på], och att djurverb främst används med
[VERB-iväg-till].

Detta resonemang knyter an till Crofts (2003) och Boas (2008) idé om att
analysera konstruktioner på en mer specifik nivå. Det innebär inte att man för
den sakens skull helt kan förkasta den mer abstrakta analysnivå som Goldberg
(1995) föreslår – det finns flera anledningar att anta att en sådan nivå existerar,
inte minst antagandet att generalisering över konkreta instanser leder till ab-
straktion (se t.ex. Ross & Makin 1999, Langacker 2000). Dessutom medger
Boas (2008) att även om Goldbergs abstrakta konstruktionsnivå inte är tillräck-
lig för att förutsäga idiomatisk produktion av specifika instanser, kan den ab-
strakta nivån spela en viktig roll vid förståelse, tolkning och viss produktion av
helt nya instanser (dvs. produktivitet): »While argument structure construc-
tions seem to be of great importance for the understanding of novel utterances,
they are not sufficient for the production of all novel utterances.» (s. 128)

I den här artikeln förs även en diskussion om produktivitet utifrån typfre-
kvens och hapaxer, med utgångspunkten att en hög typfrekvens och ett stort an-
tal hapaxer korrelerar med en hög grad av produktivitet. Framför allt problema-
tiseras begreppet hapax, vilket brukar definieras som ord, fraser och instanser
av en konstruktion som endast förekommer en gång i en korpus. Jag presenterar
en snävare definition, som fokuserar på sådana verb som endast förekommer
en gång, saknar rörelsebetydelse och som förekommer uteslutande i en av de
undersökta konstruktionerna. Detta är ett mått som troligtvis tydligare visar
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konstruktionernas olika grad av produktivitet. Här tyder resultatet på att det en-
dast är [VERB-runt-i], [VERB-runt-på], [VERB-iväg-till] och [VERB-in-i] som i nå-
gon större utsträckning används produktivt. Men kanske är detta mått lite för
snävt. Istället för att fokusera på instanser av konstruktioner som endast före-
kommer en gång, skulle man lika gärna kunnat fokusera på instanser som före-
kommer få (t.ex. en till fem) gånger. Det finns inget självändamål med att en-
bart fånga de allra mest lågfrekventa instanserna. Huvudpoängen med hapaxer
är att hitta nya och relativt okända uttryck, och det finns därför ingen egentlig
anledning att utesluta en ny okonventionell instans bara för att den förekommer
två eller fler gånger. Med ett sådant bredare mått skulle man kunna finna fler
intressanta nyanser i frågan om förflyttningskonstruktioners olika grad av pro-
duktivitet.

Avslutningsvis visar den här artikeln att olika förflyttningskonstruktioner är
produktiva i olika grad, dvs. har olika stor potential att användas med nya verb
eller redan kända verb med ny funktion. I artikeln argumenterar jag för att kon-
struktionernas produktivitet främst beror på frekvens, men även konstruktio-
nernas strukturella egenskaper kan spela roll. Det verkar finnas ett intressant
samspel mellan dessa båda faktorer som är värt att reda ut, vilket motiverar fler
studier av konstruktioner och produktivitet.
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