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Termförklaringar

Tabellen innehåller definitioner av ett antal centrala termer. I flera fall utgår
jag från betydelsebeskrivningen i Svenska Akademiens grammatik (SAG),
men för några termer lutar jag mig mot definitioner i annan litteratur.
Tabell 1: Termförklaringar
Term
Argument

Argumentstruktur

Coercion
Kausativ relation

Komplext
predikat
Konstruktion
Lexikal
Lexikaliserad1

Metonymi
Minikonstruktion
Nollinstansiering

1

Förklaring
Deltagare i den aktion som verbet/konstruktionen uttrycker. Argument
används här oftast för att beteckna semantiska aktörer, men kan också
vara syntaktiska (i vissa framställningar; dock inte i SAG).
Semantiska och syntaktiska relationer mellan argument och
verb/konstruktion; begreppet avser inte bara förekomst eller ickeförekomst av argument utan också semantiska roller hos de olika
argumenten.
När betydelsen hos ett eller flera argument i en konstruktion omtolkas
för att matcha konstruktionens betydelse.
Typ av påverkan mellan subjekts- och objektsargument som anges i
form av olika domäner och grad av ‖direkthet‖, t.ex. fysisk, ickefysisk, direkt eller indirekt påverkan.
Här om verb-partikelförbindelse där verb och partikel analyseras som
gemensam predicerande enhet (kasta bort + bollen).
Konventionaliserat form-betydelsepar; komplex förening av lexikala
och strukturella element (ofta med holistisk betydelse).
‖[G]rammatisk eller semantisk egenskap som är knuten till det enskilda lexikonordet. Se inneboende‖ (SAG I:195)
Etablerad (jfr Svanlund 2002:8f., 2009:17 ff. samt Norén 2005b:1).
Med lexikaliserade bort-konstruktioner avses konstruktioner med
etablerade, stelnade relationer, framför allt mellan verb och partikel.
Lexikaliserade konstruktioner har ofta oregelbunden betydelse.
Överförd användning där ‖en referent betecknas med något som referenten har en fast relation till‖ (SAG 1:198).
Konstruktion med verbspecifik (verbtypsspecifik) argumentstruktur
(Boas 2008a-b, 2011; se vidare avsnitt 3.4.3).
Undertryckande av ett argument (t.ex. i äta bort sin huvudvärk, där
objektsargumentet till äta är implicit).

SAG:s definition ‖ordförbindelse vars helhetsbetydelse inte restlöst kan beräknas ur de
enskilda ordens betydelser‖ (1:195) kan uppfattas som lite missvisande eftersom den antyder
att ‖komplexa ord ingår i lexikonet bara om de har oregelbunden betydelse.‖ (Svanlund
2009:17).

Produktivitet
Prototypisk

Semantisk ram
Semantisk roll

Småsats

Transitivitet

Valens
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Här i första hand ett mått på den semantiska variationen bland de verb
som instansierar en konstruktion (se vidare avsnitt 7.3).
Utmärkande för en kategori, gärna med definierande egenskaper.
Verbet forsla är t.ex. prototypiskt för transitiva rörelsekonstruktioner
eftersom verbet har alla de centrala egenskaper som utmärker konstruktionen.
Tolkningsbakgrund, kontext2 inom vilket ett yttrande produceras eller
tolkas.
Ett arguments semantiska funktion; roller anger argumentens relation
till den aktion som anges av predikatet/konstruktionen och till varandra.
Verblös förbindelse mellan predikat och subjekt/predikationsbas. Här
om relationen partikel + objekt analyserad som en minimal predikativ
struktur (kasta + bort bollen)
Syntaktiskt innebär begreppet objektsförekomst, knuten till ett valensbärande ord. Semantisk transitivitet avser vilken typ av påverkan
subjektsargumentet har på objektsargumentet (exemplet Kim simmade
bort ångesten är syntaktiskt transitivt med semantiskt intransitivt
eftersom aktionen inte anger någon direkt överföring från subjekt till
objekt).
Ett enskilt ords lexikala argumentstruktur.

Kontextbegreppet kan tillämpas på många olika sätt i analysen av konstruktioner (se LeeGoldman 2011). När jag talar om kontext avses i regel semantisk ram (se avsnitt 2.3; jfr Bergs
& Diewald 2009:6), men vid vissa tillfällen åsyftas mindre generaliserbara yttre omständigheter som omger ett yttrande.
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1 Inledning

Inte så sällan stöter man på meningar som den i (1a) nedan, där ett objekt
som följer efter ett verb + bort inte betecknar föremålet för handlingen. Denna egendomlighet gäller emellertid inte en mening med likartad struktur som
den i (1b); i detta exempel anger helt klart objektet (äpplet) vad som kastas:
1.

a. Kan man äta bort sin huvudvärk?
b. Barnet kastade bort äpplet.

I (1a) riktas alltså inte den aktion som anges av verbet direkt mot den referent som objektet utpekar; huvudvärken försvinner inte för att man äter upp
den, utan för att man äter någonting annat – vilket leder till att huvudvärken
försvinner. Verbets typiska objektsargument (dvs. någon form av mat) uttrycks inte; istället är detta argument underförstått. Verbet äta förekommer
ganska ofta i denna typ av ‖bort-konstruktion‖, men, visar det sig, ett objekt
till äta bort kan också avse det som faktiskt äts:
2.

Var inne på min andra macka (äter alltid två) och har precis ätit bort kanterna
när jag tappar mackan i golvet […] (S)3

Betydelseskillnaden mellan (1a) och (2) – och mellan exempel som t.ex. Kim
kastade bort bollen, Kim söp bort sitt omdöme och Kim stekte bort vattnet ur
köttet – leder till en rad frågor kring hur man tolkar uttryck som följer
mönstret [subjekt verb bort objekt]. Vad kan man hitta för relationer mellan
verb och objekt om man skulle undersöka detta syntaktiska mönster i ett
större autentiskt material? Hur skulle i så fall samspelet mellan verbets betydelse och konstruktionen som helhet kunna beskrivas? Och vilken eller vilka
funktioner fyller egentligen adverbet bort i dessa olika uttryck?
Denna avhandling handlar om olika uttryck som har mönstret [subjekt
verb bort objekt] gemensamt. Jag kallar dessa uttryck för kausativa bortkonstruktioner. Genom att analysera drygt 2000 autentiska exempel på kausativa bort-konstruktioner hoppas jag kunna besvara de frågor som just
ställts.

3

Bokstaven (S) inom parentes anger att exemplet är autentiskt och hämtat ur avhandlingens
sekundärmaterial (se avsnitt 1.4).
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1.1 Centrala begrepp
Den här undersökningen knyter ihop tre domäner: argumentstruktur, konstruktioner och kausativitet. Argumentstruktur är avhandlingens primära
undersökningsobjekt, kausativitet utgör det semantiska ramverket för analysen av argumentstruktur, och konstruktioner är de teoretiska verktyg som
förenar de båda. I avsnitt 1.1.1–1.1.3 beskriver jag hur ovanstående begrepp
tillämpas och hur de relaterar till varandra. Tanken med genomgången är att
presentera ramen för undersökningen innan jag i avsnitt 1.2 preciserar avhandlingens syfte.

1.1.1 Valens och argumentstruktur
Undersökningsobjektet i avhandlingen är bort-konstruktionernas argumentstruktur. Ibland används argumentstruktur liktydigt med valens. En viktig
skillnad i det följande är emellertid att medan valens är lexikalt betingad
(dvs. knuten till ett visst lexikonord), kan argumentstruktur vara både lexikalt styrd och motiverad av konstruktionen. Denna begreppsliga distinktion
är central för hur man inom olika grammatiska teorier betraktar fenomenet,
och det gäller även i den här undersökningen. Ett argument (i SAG används
termen aktant) avser en deltagare i aktionen – dvs. den handling eller det tillstånd som beskrivs av uttrycket – men argument kan vara mer eller mindre
tydligt knutna till verbet.
Valens är det traditionella begreppet för argumentstruktur och har lånats
in till språkvetenskapen från kemin, där valens innebär en atoms förmåga att
förbindas med andra atomer.4 Den språkvetenskapliga analogin är pricksäker, och i Svenska Akademiens grammatik beskrivs valens som ords ‖förmåga att till sig knyta andra led‖ (SAG 1:40). Precis som inom kemin där de
kombinatoriska möjligheterna mellan olika atomer varierar, kan också ord
skilja sig åt sinsemellan när det kommer till möjligheten att kombineras med
andra ord för att bilda större strukturer.
När man analyserar argumentstrukturen i en verbfras är verbet den naturliga utgångspunkten. Det är frasens huvudord, och det är dess betydelse som
avgör hur många och vilka typer av argument frasen ska innehålla. Verbet bo
förutsätter t.ex. två argument: den som bor och platsen där boendet äger rum.
Dessa två argument anges av satsled med olika syntaktiska funktioner (dvs.
syntaktiska argument). I en aktiv sats som Kim bor i skogen anges den som
bor (här: Kim) av subjektet, och platsen av ett adverbial i form av en adverbfras eller en prepositionsfras. Om ett argument är obligatoriskt, dvs.
fungerar som en bunden bestämning till verbet, innebär det i princip att den
grammatiska utformningen blir felaktig om argumentet inte uttrycks.
4
Via den franske språkvetaren Lucien Tesnière, som i sin bok Éléments de syntaxe structural
(1959; översatt till engelska och utgiven 2015) introducerade den vetenskapliga metaforen.
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Utsagan *Kim bor blir följaktligen ogrammatisk eftersom det obligatoriska
argument som anger plats utelämnats.
Bundna bestämningar uttrycks dock inte alltid. Ett transitivt verb som
döda konstrueras normalt sett med obligatoriskt objekt eftersom döda:s betydelse förutsätter två argument: ngn som dödar och ngn (ngt) som dödas.
Språkbrukare producerar därmed inte utan vidare yttranden som *Kim dödade. Det är emellertid inte särskilt ovanligt med kontexter där objektet faktiskt
utelämnas, se t.ex. (3a–b):
3.

a. Alltså vi kollar på folk som dödar mot sin vilja […] (S)
b. Vampyrer har inte ett särskilt roligt liv, dom sover på dagarna och dödar
på natten. (S)

Även subjekt kan underförstås i vissa uttryckstyper. Fenomenet är mer eller
mindre utbrett, och delvis genretypiskt: innehåller sulfiter, serveras väl kyld,
osv. är exempel inom en relativt snäv stil, fritt översatt till ‖etikettska‖ (från
engelskans labelese, se Ruppenhofer & Michaelis 2010). Vissa argument
förefaller vara (mer) obligatoriska i vissa sammanhang och (mer) optionella i
andra, och inte ens bo visar sig vara immunt mot sammanhang där det normalt sett så obligatoriska platsargumentet undertrycks, se (4)
4.

Svensken bara bor och bor (S)

Verb kan således förekomma i konstruktioner där vissa av verbets bundna
betydelseled inte uttrycks. Men verb kan också realisera aktioner där verbets
argumentstruktur utökas. Ett intransitivt verb utan rörelsebetydelse kan till
exempel konstrueras både transitivt och med rörelsebetydelse. I (5) får det
intransitiva kommunikationsverbet skrika ett objektsargument att förflytta
sig:
5.

[…] vi fick knappt ta en bild på ingången innan vakterna skrek iväg oss. (S)

Här är det inte frågan om att ett lexikalt bundet valensled undertrycks (som
ovan); tvärtom förekommer skrika i en kontext där verbet konstrueras med
ett objektsargument som normalt ligger utanför verbets lexikala valens.
Argumentstruktur har traditionellt ansetts vara lexikalt styrd, och ofta kan
argumentstruktur förklaras med utgångspunkt i verbet. Men som framgått
kan argumentstrukturen också vara knuten till en specifik konstruktion, och
utifrån exempel 5 kan man fråga sig om det faktiskt är konstruktionen som
påverkar verbets betydelse mer än tvärtom. Denna fråga aktualiserar den
skillnad mellan valens och argumentstruktur som jag utgår ifrån här. Båda
begreppen anger att det handlar om semantiska och syntaktiska relationer
mellan ett huvudord och dess argument, men det är alltså bara valens som
förutsätter att dessa relationer dikteras av verbet. Termen argumentstruktur
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är att betrakta som mer neutral och kan med fördel tillämpas om man har
utgångspunkten att argumentstrukturen kan vara motiverad av såväl verb
som konstruktion. Fortsättningsvis kommer jag primärt att använda termen
argumentstruktur. I de fall jag explicit åsyftar verbdriven argumentstruktur
använder jag emellanåt också termen valens.
Att argumentstruktur kan uppstå i samspel mellan ords egenbetydelse och
konstruktionen är varken ett djärvt eller särskilt ovanligt antagande. Men det
kan variera vilket ben tyngdpunkten vilar på – verbet eller konstruktionen.
I diskussionen om lexikal kontra konstruktionsdriven argumentstruktur ligger fokus inte sällan på teoretiska frågor, och för att göra frågan om argumentstrukturens betingelser mer intressant bör man diskutera hur det egentligen ser ut i autentiskt språkbruk.5 Argumentstrukturen har traditionellt betraktas som primärt verbstyrd, men hur ser det egentligen ut i ett korpusmaterial? En viktig poäng med den här avhandlingen är att jag försöker besvara en teoretisk fråga utifrån observationer av autentiskt språk, och diskussionen i framställningen kretsar till stor del runt konkreta exempel.

1.1.2 Konstruktioner
Ofta används termen konstruktion i princip synonymt med fras, eller syntaktiskt mönster i största allmänhet. Fortsättningsvis kommer termen emellertid
att tillskrivas en teorispecifik innebörd. Enligt konstruktionsgrammatiken,
som utgör det teoretiska ramverket för analysen av bort-konstruktionerna,
kan konstruktioner definieras som ‖conventional, learned form-function pairings at varying levels of complexity and abstraction‖ (Goldberg 2013:17).
I den här undersökningen motsvarar konstruktioner generaliseringar över
förekomster med vissa gemensamma drag, varav ett flertal har holistisk betydelse.6 Objektet i äta bort sin huvudvärk är inte uppenbart motiverat av
verbets betydelse, eftersom det inte motsvarar något givet argument i relation till äta. Istället får man se både till de enskilda ordens betydelse och till
kombinationen som helhet för att komma underfund med uttryckets innebörd. En indikation på att verb och objekt inte ingår i en ‖traditionell‖ transitiv relation är att samma generella betydelse kan uttryckas även med ett intransitivt verb:
6.

5

Kim simmade bort ryggskottet.

Det saknas inte gedigna, empiriska undersökningar, se t.ex. Martola (2007), Stefanowitsch
(2013), Gries (2013) och Hilpert (2013a–b, 2014b) för diskussioner och översikter av olika
korpusundersökningar och användandet av empiriska data i konstruktionsgrammatiska analyser.
6
Dessa utgör en delmängd av materialets konstruktioner; även uttryck med förutsägbar betydelse betraktas som konstruktioner (se avsnitt 2.4.1).
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Verbet andas är också intransitivt, och förutsätter inte heller innebörden
‘X agerar så att Y försvinner‘. Ändå kan denna schematiska betydelse associeras med verbet när det instansierar mönstret [subjekt verb bort objekt], se
(7).
7.

Kim andades bort ångesten.

Uttryckstypen har alltså på ett generellt plan samma betydelse oavsett verbets valens. Genom att observera hur ett antal olika verb kan uttrycka samma
innebörd knuten till en specifik form kan vi skönja en generalisering med
konventionaliserad betydelse – en konstruktion.
Konstruktioner är praktiska redskap t.ex. i analysen av polysemi, eftersom
man kan förstå ett ords olika betydelser utifrån olika kontexter, istället för att
behöva memorera varje separat betydelse, t.ex. hos det polysema adverbet
bort, se (8).
8.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kim bar bort virket. (’iväg’)
Kim ställde bort stegen för vintern. (’undan’)
Kim sminkade bort finnarna. (’över’)
Kim kramade bort vattnet ur handduken. (’ut’)
Kim borstade bort håret från byxorna. (’av1’)
Kim klippte bort håret. (’av2’)

Adverbet bort kan uppenbarligen förekomma i många olika sammanhang
eftersom det saknar tydlig prototypisk betydelse mer än att ange riktning från
något. Det konstruktionsgrammatiska perspektivet i avhandlingen innebär
alltså även att bort tolkas utifrån vilken kontext partikeln refererar till i kombination med vad ordet betecknar lexikalt. Det primära budskapet hos konstruktionsgrammatiken är att det inte bara är orden som bidrar till ett uttrycks
helhetsbetydelse – denna är istället ofta ett resultat av ett antal samverkande
faktorer. Lexikala, grammatiska, prosodiska, pragmatiska och kontextuella
element förmodas generellt kunna bidra till helhetsbetydelsen, men det kan
också variera från konstruktion till konstruktion vilken faktor som är mest
avgörande för produktion eller tolkning av uttrycket. När det kommer till
argumentstruktur kan denna ibland helt matcha verbets lexikala valens,
ibland inte.
Konstruktioner kan emellertid innebära olika saker, även inom konstruktionsgrammatiken. I den här undersökningen betraktas konstruktioner närmast som gränssnitt, där lexikal betydelse, syntaktiskt mönster och kontext
möts för att tillsammans generera argumentstrukturen i konkreta förekomster. Utgångspunkten är alltså att lexikala och konstruktionella faktorer samspelar, och att argumentstrukturen ibland kan förklaras rent lexikalt, dvs.
med utgångspunkt i verbet (också en typ av [lexikal] konstruktion), ibland
med hänvisning till det större mönstret [subjekt verb bort objekt].
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1.1.3 Kausativitet
Det har framgått att olika konstruktioner kan medföra utökad eller reducerad
argumentstruktur i förhållande till verbets lexikala valens. Det mest intressanta är emellertid inte att enbart beskriva konstruktionernas argumentstruktur, utan att också försöka förklara den. Och i de fall argumentstrukturen
avviker från verbets lexikala valens krävs en närmare analys av de aktioner
som uttrycks av de olika bort-konstruktionerna.
Den här undersökningen tar i första hand fasta på konstruktionernas semantiska egenskaper för att motivera argumentrealiseringen, och jag anlägger därvid ett kausativitetsperspektiv.7 Utgångspunkten är att den kausativa
strukturen avgör vilken semantisk funktion argumenten har, deras inbördes
relationer samt huruvida de uttrycks i konstruktionen.
Alla förekomster av mönstret [subjekt verb bort objekt] aktualiserar någon variant av betydelsen ‘X får bort Y‘ (‘X får Y att försvinna‘). Denna
händelsestruktur kan brytas ner i två huvudled, en så kallad ‖basic causative
situation‖ (Talmy 1976:52): ett orsaksled/causing event (a.a. s. 53) och ett
resultatled/caused event (a.a. s.s.). Oavsett om exemplet är Kim forslar bort
virket eller Kim promenerar bort övervikten aktualiseras den kausativaresultativa grundstrukturen ‘någon utför en aktion som leder till att någonting försvinner‘.
I SAG (1:187) används termen kausativ om ‖ett överordnat verb som anger att subjektsreferenten är orsak till eller föranstaltar en aktivitet eller ett
tillstånd som anges med ett underordnat verb eller adjektiv, t.ex. Kylan fick
mig att återvända. Framgången gjorde henne olycklig.‖ Att verb med adverbet bort kan ha tydligt kausativ innebörd enligt denna definition framgår av
betydelsebeskrivningarna i Svenska Akademiens ordbok (SAOB):




Trolla bort: ‘genom signerier l. trollkonster komma att försvinna‘
Kollra bort: ‘få (ngn) att tappa omdömesförmågan‘
Köra bort: ‘få (ngn/ngt) att förflytta sig (bort) genom befallning‘

Den kausativa grundstrukturen i bort-konstruktionerna kan preciseras i form
av olika relationer mellan orsaksled och resultatled (mellan påverkare och
påverkad). En sådan relation kan t.ex. beskrivas som ‖direkt, fysisk påverkan‖. Denna kausativa relation utmärker vissa bort-konstruktioner, t.ex. lägga bort vinterkläderna eller sparka bort bollen. En annan typ är ‖indirekt,
icke-fysisk påverkan‖, illustrerad av t.ex. jogga bort förkylningen. Denna
struktur förutsätter inte någon direkt överföring från orsaksled till resultatled;

7
Jag använder konsekvent termerna kausativ/kausativitet, och tillämpar ingen distinktion
mellan kausativitetsbegreppet och kausalitetsbegreppet (jfr dock SAG som använder termen
kausal mer generellt om orsaksrelationer; se vidare Rawoens (2008) för en diskussion om
överlappningar mellan de olika begreppen).
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påverkan på objektet behöver alltså inte ske i en sammanhängande temporal
eller rumslig sekvens.8
I min analys av bort-konstruktionerna utgår jag från att det finns ett samband mellan kausativitet och argumentstruktur. Genom att analysera verbet i
den kausativa kontexten – den semantiska ramen – kan argumentstrukturen
motiveras semantiskt, vilket alltså blir extra viktigt om konstruktionens argumentstruktur strider mot verbets lexikala valensmönster, se (9).
9.

Kim nös bort dammet från bordet.

Den kausativa strukturen i (9) ställer vissa betydelsekrav på verbet, t.ex. att
det ska kunna uttrycka en aktion där objektsargumentet påverkas direkt.
Trots att nysa är lexikalt intransitivt aktualiseras i detta sammanhang en relevant betydelseaspekt (luftutsläpp) hos verbet som gör att det kan instansiera argumentmönstret i (9) – på samma villkor som t.ex. det transitiva verbet
blåsa. I (10) ges ett annat exempel på hur verb kan analyseras i en kontext
som motiverar icke-valensbunden argumentstruktur.
10.

Kim nös bort inbrottstjuvarna.

I (10) reagerar tjuvarna på Kims nysning, och deras försvinnande är ett resultat av denna reaktion. Nysa anger orsaken till avlägsnandet i en aktion som
normalt kanske uttrycks av transitiva verb som skrämma, eller jaga. Villkoret för att nysa i det här sammanhanget ska kunna få ett argument att förflyttas är att verbet ska kunna förmedla någon form av kommunikativ, psykologisk, påverkan.
I kausativa kontexter där påverkan på objektsargumentet är indirekt i ännu
högre grad är de semantiska restriktionerna på verbet färre. I den kausativa
strukturen i (11) behöver påverkan och avlägsnande inte ske i en sammanhängande temporal eller rumslig sekvens:
11.

a. Kim nös bort hela semestern.
b. Kim nös bort ryggskottet.

I (11a) försvinner inte semestern för att Kim nyser på den, och eftersom den
‖direkta‖ relationen uteblir – och därmed de semantiska restriktionerna på
verbet – kan nysa ersättas av många olika typer av verb, så länge verbet kan
konstrueras som orsak: äta, jogga, sova, bygga, osv. I princip samma villkor
gäller för verbet i (11b): nysningen är visserligen orsak till att ryggskottet
försvinner, men inte genom att Kim nyser på det utan via någon form av
8

Språkliga uttryck som anger påverkan mellan olika aktörer aktualiserar en domän som inom
den kognitiva lingvistiken ibland kallas ‖force dynamics‖, dvs. ‖the linguistic representation
of force interactions and causal relations occurring between certain entities within the structured situation‖ (Talmy 2000:12).
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indirekt påverkan. Kim hade (språkligt sett) lika gärna kunnat meditera,
ramla, supa eller sova bort ryggskottet.
Kausativitet är således avhandlingens semantiska ramverk; argumentstruktur kan uppstå i samspel mellan verbets egenbetydelse och den kausativa kontext verbet används i, och det är i form av konstruktioner som detta
samspel analyseras och beskrivs.

1.2 Syfte
Studiet av argumentstruktur är förknippat med ett antal intressanta forskningsfrågor, till exempel i vilken utsträckning argumentstrukturen är förutsägbar utifrån verbets betydelse, och huruvida lexikon och grammatik borde
hållas isär.
Syftet med undersökningen är således att genom en kvalitativ, empirisk
studie av transitiva partikelkonstruktioner med bort belysa samspelet mellan
lexikon och grammatik i realiseringen av argumentstruktur. I ett försök att
beskriva och förklara detta samspel fokuserar jag primärt på konstruktionernas semantiska innehåll. Jag utgår från att det finns ett samband mellan kausativitet och argumentstruktur, och knutet till det övergripande syftet är alltså
målsättningen att ta reda på hur samspelet verb-konstruktion hänger ihop
med olika typer av kausativitet. Förhoppningsvis kan undersökningen utgöra
ett relevant bidrag till den generella, och högst aktuella, diskussionen om
konstruktioners roll för argumentstrukturen.
De frågeställningar den empiriska undersökningen bygger på är följande:




Vilka konstruktioner uttrycks av det specifika mönstret [subjekt
verb bort objekt]?
Hur ser relationen mellan den lexikala valensen och konstruktionens argumentstruktur ut i respektive konstruktion?
Vilka olika kausativa relationer aktualiseras av bort-konstruktionerna?

Avhandlingen utgör ett empiriskt bidrag till forskningen om verbpartiklar.
Bort har inte tidigare genomgått någon mer djuplodande funktionell analys,
och även om SAOB innehåller en gedigen betydelsebeskrivning har bort
fortfarande inte analyserats systematiskt ur vare sig ett grammatiskt eller ett
semantiskt perspektiv. Många andra adverb och prepositioner har tidigare
undersökts, bl.a. av Strzelecka 2003 (upp, ner, in och ut), Norén 1996 (i, på,
av, ifrån, till) samt Kjellman 1929 (till). Martola (2007) har undersökt prepositionen åt, både i prepositionsfraser och som verbpartikel. Sjöström
(1990) och Toivonen (2003) nämner bort i olika sammanhang, men utan att
ägna adverbet specifik uppmärksamhet.
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1.3 Disposition
Efter detta inledande kapitel är avhandlingen disponerad enligt följande.
Kapitel 2 är det första av två teorikapitel och här redovisas det vetenskapliga sammanhanget samt ett antal egna teoretiska ställningstaganden. Eftersom bort i bort-konstruktionerna delar många formella egenskaper med
verbpartiklar generellt är bort-konstruktionerna att betrakta som partikelkonstruktioner. Därmed inleder jag i avsnitt 2.1 med en genomgång av olika
egenskaper – både semantiska och mer formella (avsnitt 2.1.1–2.1.2) – förknippade med partikelkonstruktioner generellt. I avsnitt 2.1.3 motiverar jag
sedan varför jag på semantiska bevekelsegrunder analyserar hela frasmönstret [subjekt verb bort objekt] och inte enbart den inbäddade verbpartikelkonstruktionen (dvs. partikelverbet). Jag återkommer sedan till denna
diskussion i avsnitt 7.2, där jag diskuterar bort-konstruktionerna ur ett mer
renodlat syntaktiskt perspektiv.
Genomgången av partikelverbs formella egenskaper följs i avsnitt 2.2 av
en beskrivning av olika semantiska perspektiv. Efter en kortfattad redogörelse av rumsbetydelse och aktionsart i avsnitt 2.2.1 fortsätter jag i avsnitt 2.2.2
med en utförligare beskrivning av kausativitet, som är den huvudsakliga
semantiska infallsvinkeln på bort-konstruktionerna och deras argumentstruktur. Efter att ha motiverat konstruktionerna som kausativkonstruktioner och
beskrivit olika kausativa relationer beskriver jag i avsnitt 2.3 de kausativa
relationernas funktion som semantiska ramar i analysen av konstruktionerna.
I avsnitt 2.4 redovisas avhandlingens teoretiska ramverk, konstruktionsgrammatiken. Avsnittet inleds med en genomgång av det konstruktionistiska perspektiv som präglar undersökningen samt av det teoretiska konstruktionsbegreppet. Därefter presenteras viss konstruktionsgrammatisk idéhistoria (avsnitt 2.4.2) och en genomgång av några konstruktionsgrammatiska grundprinciper (avsnitt 2.4.2.1). I avsnitt 2.5 summerar jag kapitlets viktigaste innehåll och utvecklar kortfattat min egen konstruktionssyn.
Kapitel 3 är avhandlingens andra teorikapitel och handlar om argumentstruktur. I avsnitt 3.1 inleder jag med en genomgång av argumentstrukturbegreppet följt av en utredning av distinktionen mellan valens och argumentstruktur (avsnitt 3.1.1–3.1.2). I avsnitt 3.2 presenterar jag undersökningens
lexiko-semantiska verktyg, de semantiska rollerna. Semantiska roller anger
argumentens semantiska funktion i de olika bort-konstruktionerna, och tilllämpas i syfte att jämföra lexikal argumentstruktur med argumentstrukturen i
bort-konstruktionen. I avsnitt 3.3 beskriver jag olika konstruktionella effekter, t.ex. reducering eller utökning av ett verbs argumentstruktur. I avsnitt 3.4
redogör jag för tre olika konstruktionsgrammatiska infallsvinklar på argumentstruktur; fokus ligger härvid på hur de tre perspektiven hanterar ickevalensbunden argumentstruktur. Denna genomgång avslutas med att jag i
avsnitt 3.4.4 presenterar min egen syn på konstruktioners funktion i analysen

19

av argumentstruktur. Kapitlet avslutas sedan med en kort sammanfattning i
avsnitt 3.5.
I kapitel 4 presenteras undersökningens material och metod. I avsnitt 4.1
beskriver jag materialet, som är uppdelat i två kategorier: ett primärmaterial
(ett kontrollerat, begränsat korpusmaterial) som undersökningen i grunden
bygger på, och ett sekundärt, kompletterande material (fria sökningar i korpusar och på webben). Det sekundära materialet fyller en viktig funktion
som stöd till primärmaterialet, och genom att erbjuda exempel på språklig
kreativitet kan många ‖sekundära exempel‖ bekräfta eller vederlägga vissa
hypoteser som väcks av det primära materialet. I beskrivningen av bortkonstruktionerna växlar jag mellan exempel från det primära och sekundära
materialet. I avsnitt 4.2–4.5 presenteras metoden i avhandlingen; i avsnitt 4.2
redovisar jag hur data har excerperats och behandlats, och i avsnitt 4.3 beskriver jag indelningen av materialets verb i olika verbklasser, som utgångspunkt för analysen. I avsnitt 4.4 redogör jag för hur jag delar in materialets
belägg i konstruktioner på olika abstraktionsnivåer. I avsnitt 4.5 presenteras
det beskrivningsformat som tillämpas i formaliserade beskrivningar av bortkonstruktionerna. I avsnitt 4.6 sammanfattar jag kapitlets viktigaste innehåll.
Kapitel 5 är avhandlingens huvudsakliga resultatkapitel och här redovisas
analysen. I avsnitt 5.1 presenteras materialets olika konstruktioner i tabellform tillsammans med en översiktlig beskrivning av vissa generella, övergripande, konstruktioner. Resten av kapitlet är vigt åt en mer detaljerad beskrivning av bort-konstruktionerna. Jag presenterar konstruktionerna på olika abstraktionsnivåer, med fokus på mer specifika konstruktioner, dvs. konstruktioner med typiskt lexikalt innehåll. Redovisningen inleds i avsnitt 5.2
med beskrivningen av så kallade direkt kausativa bort-konstruktioner, och i
avsnitt 5.3 beskriver jag indirekt kausativa konstruktioner. Den sista kategorin konstruktioner, så kallade Allmänna bort-konstruktioner, beskrivs i avsnitt 5.4. Jag avrundar kapitlet med en sammanfattning i avsnitt 5.5.
Kapitel 6 är en diskussion av undersökningens viktigaste resultat, dvs. av
det centrala innehållet i den analys som presenterades i kapitel 5. I avsnitt
6.1 summeras undersökningen, och jag repeterar här avhandlingens syfte.
I avsnitt 6.2 besvarar jag sedan detta syfte och diskuterar de till undersökningen relaterade forskningsfrågorna. Avsnitt 6.2.1–6.2.3 innehåller en mer
detaljerad diskussion av avhandlingens huvudresultat och jag benar här ut
olika varianter av samspelet mellan verb och konstruktion. I avsnitt 6.3 knyter jag frågeställningen om samspelet mellan verb och konstruktion till kausativitet, och jag demonstrerar hur olika argumentstrukturkonstruktioner och
olika typer av kausativitet hänger ihop.
Kapitel 7 är ett diskussionskapitel som knyter an till resultatdiskussionen.
I avsnitt 7.1 återkopplar jag till avsnitt 3.4 och diskuterar olika grammatiska
infallsvinklar på argumentstruktur i syfte att relatera (och utvärdera) mina
resultat i förhållande till olika teoretiska perspektiv. I avsnitt 7.2–7.4 vidgar
jag undersökningens perspektiv. I avsnitt 7.2 diskuterar jag bort-
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konstruktionerna ur syntaktiskt perspektiv. Analysen i undersökningen är
primärt semantisk, och i detta avsnitt presenterar jag olika syntaktiska analyser av bort-konstruktionerna. I avsnitt 7.3 diskuteras sedan bortkonstruktionerna ur ett produktivitetsperspektiv. I avsnitt 7.4 behandlar jag
olika relationer mellan bort-konstruktionerna (t.ex. mellan mer abstrakta och
lexikalt specificerade konstruktioner) och jag illustrerar dessa relationer genom att presentera bort-konstruktionerna i form av ett nätverk. Kapitlet, och
avhandlingen, summeras slutligen kortfattat i avsnitt 7.5.
Det sista kapitlet i avhandlingen är en engelsk sammanfattning.

1.4 Notation och språkexempel
Det syntaktiska mönster jag undersöker har hittills beskrivits som [subjekt
verb bort objekt]. Teoretiskt sett kan objektet i konstruktionen bestå av såväl
olika former av nominalfraser som infinitivfraser och bisatser (Kim glömde
bort henne/ett viktigt möte/att diska/vad hon hette). Av tekniska skäl (se
vidare avsnitt 4.2) bygger den empiriska undersökningen emellertid endast
på objekt som utgörs av pronomen eller nominalfraser med ett substantiv
som första ord. Detta gäller även citerade autentiska exempel ur materialet i
det följande.
I den löpande framställningen växlar jag mellan konstruerade och autentiska exempel. Egna exempel kännetecknas av att namnet Kim generellt används för mänskliga argument, och ibland också Robin (om exemplet kräver
två mänskliga argument). De autentiska exemplen kan delas in i två typer:
exempel från det primära materialet (anges med P) och exempel från det
sekundära materialet (anges med S), se (12).9
12.

a. Kim kastade bort bollen till Robin.
b. Hon rullade ihop den och ställde bort den. (P)
c. För att fresta bort henne från datorn har jag döpt hennes konto till Fläsk
Doris […] (S)

Det primära materialet är automatiskt excerperat ur en morfosyntaktiskt taggad korpus (Parole), och det sekundära materialet är framtaget via ett antal
fria sökningar på webben och i olika korpusar och andra källor på internet
(se vidare avsnitt 4.1.1–4.1.2). Egna exempel tillämpar jag för att på ett tydligt sätt kunna illustrera teoretiska poänger, vilket emellanåt underlättas av
att man kontrasterar minimala par (som kan vara tidskrävande eller omöjliga
att hitta). Undersökningens resultat bygger dock enbart på autentiskt
(skrift)språk.
9
Exempel som saknar punkt (se exempel 4 ovan) är typiskt rubriker; felstavningar, särskrivningar o. dyl. i materialets belägg har inte redigerats bort.
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I beskrivning av lexikal valens anges emellanåt valensbäraren i fetstil och
argumenten med understruken stil (se t.ex. Herbst & Schüller 2008 och
Herbst 2014):
13.

Kim bor i skogen.

Framförställd apostrof används vid behov för att ange accent, se (14).
14.

Kim snackade 'bort förlusten.

Semantiska roller skrivs med kapitäler, t.ex. AGENT och PATIENT.
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2 Teoretiska utgångspunkter

I detta första av två teoretiska kapitel försöker jag sätta in min undersökning
av de kausativa bort-konstruktionerna i sitt vetenskapliga sammanhang samt
redogöra för mina egna ställningstaganden på olika punkter.
I avsnitt 2.1 diskuterar jag verb-partikelkonstruktioner med hänsyn till att
kombinationen verb + bort kan analyseras som en egen konstruktion inbäddad i mönstret [subjekt verb bort objekt]. I föreliggande studie är detta
mest relevant ur den aspekten att bort i kausativa bort-konstruktioner uppvisar typiska partikelegenskaper, se avsnitt 2.1.1–2.1.2. Däremot kommer jag
inte vidare i studien att analysera verb-partikelkonstruktionen i sig, utan
anlägger i stället en icke-hierarkisk syn på den övergripande konstruktionen,
och i avsnitt 2.1.3 tar jag upp bevekelsegrunderna bakom denna hållning.
Avsnitt 2.2 tar upp olika semantiska infallsvinklar på de kausativa bortkonstruktionerna, nämligen aktionsart, rumsbetydelse och kausativitet. Jag
inleder i avsnitt 2.2.1 med en kortfattad beskrivning av aktionsart och rumsbetydelse för att i avsnitt 2.2.2 mer ingående diskutera kausativitet – undersökningens primära semantiska perspektiv. Här preciserar jag varför bortkonstruktionerna bör ses som kausativkonstruktioner. I avsnitt 2.2.2.1 beskriver jag olika typer av kausativa relationer. I avsnitt 2.3 beskriver jag
sedan de kausativa relationernas funktion i analysen av bortkonstruktionerna, nämligen att utgöra en form av kontext för beskrivningen
av bort-konstruktionerna.
Avsnitt 2.4 är en genomgång av avhandlingens teoretiska ramverk, konstruktionsgrammatiken. Avsnittet innehåller en presentation av min konstruktionssyn, en introduktion till konstruktionsbegreppet (avsnitt 2.4.1)
samt en redogörelse för konstruktionsgrammatisk idéhistoria (avsnitt 2.4.2).
I avsnitt 2.4.2.1 redogör jag för några centrala konstruktionsgrammatiska
grundpelare.
I avsnitt 2.5 sammanfattar jag kort mina teoretiska ställningstaganden inför fortsättningen. Här summerar jag min syn på konstruktioner, vilken jag
sedan utvecklar vidare i avsnitt 3.4.4.

2.1 Verb-partikelkonstruktioner
Verb-partikelkonstruktion, verb-partikelförbindelse eller partikelverb är
olika beteckningar på en typ av löst eller fast sammansatt verb bestående av

23

ett verb och ett kort, oböjligt småord – kallat partikel, verbpartikel eller partikeladverbial. Som produktiv ordbildningstyp kan partikeln utgöras av en
betonad, absolut använd (rektionslös) preposition, t.ex. som i ligga 'i eller
arbeta 'på. Även adverb kan förekomma i mer eller mindre regelbundet
bildade partikelverb (kasta bort, peka ut, hoppa in). I lexikaliserade verbpartikelkonstruktioner kan partiklarna hämtas från olika ordklasser, t.ex.
particip (göra gällande), substantiv (hålla hus) och av andra småord som
egentligen inte förekommer i andra sammanhang än som verbpartiklar (t.ex.
lägga bi, slå dank eller gå an). Även prepositioner och adverb kan förekomma i lexikaliserade, ofta metaforiska, sammansättningar (exempelvis
hålla av, tycka om, kasta upp, ‘kräkas‘).10 Partiklar skiljer sig från andra
adverbial genom att ha utmärkande formella egenskaper (se avsnitt 2.1.2)
och formellt ansluter sig bort i de kausativa bort-konstruktionerna till denna
kategori.
Termerna partikel, partikeladverbial och verbpartikel markerar olika grad
av samhörighet mellan partikel och verb, och termvalet speglar rimligen ens
semantiska och/eller syntaktiska analys. I SAG (1:207) definieras partikeladverbial som ‖adverbial som omedelbart bestämmer ett verb och som ofta
tillsammans med verbet bildar en lexikaliserad förbindelse‖. I den här undersökningen kommer jag att referera till bort i kausativa bort-konstruktioner
som partikel, eftersom denna term är mer neutral med avseende på syntaktiska och semantiska relationer. Jag har som framgått valt att betrakta bort
som ett syntaktiskt fristående led i konstruktionen [subjekt verb bort objekt],
dvs. inte som knutet till verbet i en inbäddad verb-partikelkonstruktion (se
vidare avsnitt 2.1.3). Såvida inte lexikaliserade förbindelser mellan verb och
partikel avses kommer jag fortsättningsvis att referera till bortkonstruktionerna generellt som partikelkonstruktioner, inte verbpartikelkonstruktioner, verb-partikelförbindelser eller partikelverbskonstruktioner.

2.1.1 Partiklars semantiska egenskaper
Partiklar och partikelkonstruktioner har undersökts flitigt i såväl internationell som svensk forskning, och en av anledningarna torde vara den stora
semantiska variation som generellt utmärker konstruktionstypen. Den svenska litteraturen innehåller flera observationer av partikelverbs semantiska
egenskaper ur olika perspektiv och teoretiska infallsvinklar (se till exempel
Martola 2007, Strzelecka 2003, Norén 1996, Sjöström 1990, Ekberg 1989,

10

Med metafor avses inte nödvändigtvis poetiskt bildspråk, utan termen kan mer allmänt syfta
på abstrakta utvidgningar (av olika slag) av konkret, fysisk betydelse: ‖as soon as one gets
away from concrete physical experience and starting talking about abstractions or emotions,
metaphorical understanding is the norm‖ (Lakoff 1993:205).
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1991, 1993, 1994, 1995, 1997 och Bodegård 1993[1986]; se även Ralph
1984, Wellander 1964, Johannisson 1939, 1964 och Noreen 1904).
Partiklar är ofta polysema och starkt kontextkänsliga. I sin basala betydelse – här avses prepositionella och adverbiella verbpartiklar – anger de typiskt
någon form av rumsbetydelse (riktning, rörelse eller plats):11
1.

a. kasta 'till ngn ngt
b. hoppa 'på tåget
c. nyckeln sitter 'i

Inom den rumsliga domänen kan vissa partiklar förekomma med mer eller
mindre prototypisk betydelse ur ett geocentriskt perspektiv (jfr hoppa upp i
luften och bo längre upp på gatan). Vissa partiklar kan beroende på verb
och/eller kontext också ange både direktionalitet (hoppa 'i) och plats (sitta
'i). Inte sällan förekommer partiklar också i metonymiska (packa upp en
väska, hälla ut glaset) eller metaforiska (piska upp ‘uppvigla‘) utvidgningar.
Verb och partikel kan även forma uttryck med s.k. ‖pseudoreversativ‖ betydelse (McIntyre 2002:115) eller ‖omvänd rörelseriktning‖ (Norén 1996:197)
som i klättra ner, lasta ur eller klä av, dvs. konstruktioner där verb och partikel anger motsatt rörelseriktning.12
Verbpartiklar kan också påverka predikatets aktionsart, ofta genom att
partikeln enbart låter sig förenas med avgränsad betydelse. Men även det
motsatta förekommer, jfr t.ex. äta – äta upp – äta 'på. Precis som vissa prefix kan verbpartiklar även transitivera (jfr hoppa – hoppa 'på någon eller
arbeta – arbeta upp ett intresse). Reflexiva partikelkonstruktioner (supa ner
sig, komma av sig) kan förekomma med en rad olika betydelser (se Kvist
Darnell & Wide 2001), och möjligheterna att kombinera verb och partiklar
för att uttrycka specifika betydelser är omfattande.
Betydelsen hos partiklar, åtminstone i form av prepositioner och adverb,
är alltså generellt starkt kontextbunden, och partiklar kan ha olika semantiska funktion (status som mer eller mindre bundet led i förhållande till verbet)
i satsen. Båda egenskaperna gäller i allra högsta grad bort, och det kommer
att framgå dels hur adverbets betydelse påverkas i de olika konstruktionerna,
dels hur adverbet bidrar till att påverka såväl aktionsart som kausativitet.
11

I germanska språk preciseras riktningsbetydelse ofta med partiklar och andra adverbial.
Talmy (1991:486) beskriver sådana språk som ―satellite framed languages‖. Romanska språk
betecknas istället ―verb framed languages‖ eftersom de typiskt ‖map the core schema into the
verb […]‖). Svenskan har därmed möjlighet att delvis baka in rörelsebetydelse i verb (i kombination med partikel) som i sig själv inte anger rörelse, vilket inte torde vara så vanligt i
romanska språk; jfr Kim visslade iväg mot nya äventyr och Kim a marché/couru vers des
nouvelles aventures en sifflant (dvs. rörelseverb + ett karakteriserande gerundium, vilket
sannolikt skulle vara den romanska motsvarigheten). Se Olofsson (2014) för en konstruktionell analys av svenska intransitiva rörelsekonstruktioner (se även Goldberg 1995:99 ff. för
diskussion av samma konstruktionstyp på engelska).
12
Ur ett diakront perspektiv. Många sådana sammansättningar är förstås lexikaliserade.
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2.1.2 Partiklars formella egenskaper
Bort har i de konstruktioner jag undersöker i princip samma formella egenskaper som traditionella verbpartiklar.13 De vanligaste uttryckskriterierna
(jag utgår här främst från SAG) för att särskilja partiklar i transitiva verbpartikelkonstruktioner från t.ex. andra adverbial är att:





partikeln står omedelbart före objektet,
partikeln inte kan modifieras av vissa adverb,
partiklar normalt inte fundamenteras,
partiklar generellt betonas.

Ordföljdskriteriet att partikeln ska stå omedelbart direkt före objektet är ett
starkt kriterium eftersom ingenting annat kan stå där; ordföljden i (2a) anger
alltså att det rör sig om en partikel och inte någon annan typ av adverbial:
2.

a. Kim bar bort skräpet till soptunnan.
b. Kim bar skräpet bort till soptunnan.14

Om adverbet är placerat efter objektet (2b) har det alltså inte längre partikelfunktion, oavsett om de två konstruktionerna skulle vara semantiskt jämbördiga.15 Martola menar dock att man vid syntaktiskt olika konstruktioner med
samma ungefärliga betydelse (kasta åt hunden ett ben/kasta ett ben åt hunden) borde kunna tala om samma konstruktion på ‖ett generellt plan‖
(2007:224; se Cappelle 2006 för en liknande syn).16 Gries (2003) föredrar
emellertid att tala om separata konstruktioner med argumentet att de olika
ordföljderna uppvisar fler skillnader än likheter.17 Det faktum att Kim följde
Robin bort är acceptabelt men inte *Kim följde bort Robin indikerar två olika
13

Det råder emellertid inte koncensus vare sig om kriteriernas generaliserbarhet eller om vilka
kriterier som väger tyngst (eller för den delen om partiklar ska betraktas som en satsdel eller
en egen ordklass).
14
Det är rätt vanligt att efterställda adverbial kombineras med en prepositionsfras (ett ibland
närmast obligatoriskt krav), jfr *Kim kastade bollen bort/Kim kastade bollen bort till Robin
(se SAG 3:420). Detta gäller emellertid inte alltid, jfr Kim körde hem barnen/Kim körde barnen hem).
15
Om kriteriet ska gälla även intransitiva partikelverb kan man istället ange partikelns position som direkt efter verbet istället för före objektet (se Norén 1996). En sådan lösning stämmer dessutom överens med syntaktiska och semantiska analyser där partikeln knyts till verbet
(men går inte nödvändigtvis lika bra ihop med andra syntaktiska eller semantiska analyser).
16
Cappelle betraktar de olika syntaktiska realiseringarna som så kallade allostruktioner (se
Perek 2015:151 ff.), dvs. olika instansieringar av i princip samma konstruktion (se även Cappelle 2002 om partikelordföljd i engelska). Se också Svenonius (1996a), (1996b) och Toivonen (2003) för en diskussion av semantiska tolkningar knutna till olika ordföljder.
17
Denna diskussion aktualiserar Bolingers (1968:127) påpekande: ‖a difference in syntactic
form always spells a difference in meaning‖ (jfr Goldberg 2006:25 samt Pustejovsky 1995:5:
‖There is no way in which meaning can be completely divorced from the structure that carries
it.‖).
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konstruktioner eftersom de två ordföljderna uppenbarligen ställer olika villkor på verbet. Å andra sidan är det mindre uppenbart att t.ex. Flodvågen
förde bort Kim och Flodvågen förde Kim bort uppvisar någon större semantisk variation.
Vidare kan partiklar normalt inte modifieras (se t.ex. Toivonen 2003,
Strzelecka 2003 och Martola 2007), och inte heller bort kan modifieras i de
konstruktioner jag undersöker, t.ex. av adverbet rakt, jfr (3a) med (3b).18
3.

a. *Kim joggade rakt bort stressen.

b. Kim joggade rakt bort mot Robin.
Ytterligare en formell egenskap hos partiklar är att de sällan fundamenteras.
Spetsställd partikel kan möjligen upplevas som marginellt acceptabelt vid
vissa regelbundet formade transitiva verb-partikelkonstruktioner, se (4a),
men vid lexikaliserade förbindelser, se (4b–d), är fundamentering otänkbart.
4.

a.
b.
c.
d.

Bort kastade Kim bollen.
*Om tyckte Kim basket.
*Av satt Kim hästen.
*Ut listade Kim problemet.

Vidare är partiklar i allmänhet betonade, oavsett om partikelverbet har regelbunden eller lexikaliserad betydelse. Partiklar utgör alltså en fonologisk fras
med verbet, där ‖adverbialet uppbär frasens huvudbetoning medan verbet är
obetonat‖ (SAG 3:413).19 Jämför på med prepositionell funktion i (5a) och
med partikelfunktion i (5b).20
5.

a. Kim 'arbetar på Volvo.
b. Kim arbetar 'på på Volvo.

Det svenska standardspråkets verb-partikelkonstruktioner anses generellt
uppvisa detta tryckförhållande, även om det förstås är problematiskt att utläsa betoning ur skrift.21 Strzelecka (2003:109) påpekar dock att det under
18
Om detta kriterium ska gälla generellt får vi alltså skilja mellan Kim körde av vägen och
Kim körde rakt av vägen, och enbart se av i det förra exemplet som partikel.
19
SAG använder termen ordgruppsbetoning för tryckförhållandet i (5b); andra termer är t.ex.
konnektiv prosodi och sammanfattningsaccent (Anward & Linell 1976).
20
Svenonius (2003) menar att lokativa prepositioner (i, på, över) som konstrueras med rörelsebetydelse blir betonade i dessa konstruktioner, men är fortfarande att betrakta som prepositioner. Prepositionen på i Fågeln flög 'på fönstret är alltså inte mer partikel än i fågeln sitter
på fönsterbrädan eftersom objektet i det första exemplet i princip har samma funktion som
rektionen i prepositionsfrasen. Typiska verbpartiklar har vi enligt Svenonius istället i konstruktion med till exempel följande transitiva simplexverb: hälla 'i lite mer mjölk, slänga 'på
ett vedträd, kasta 'in handduken, dvs. där verb-partikelförbindelsen gemensamt licensierar ett
direkt objekt.
21
Norén (1996:12) påpekar att inte alla svenska dialekter har sammanfattningsaccent i lösa
sammansättningar. Med hänvisning till Kuronen (2000) samt Kuronen & Leinonen
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vissa pragmatiska omständigheter är möjligt att betona verbet istället för
partikeln, t.ex. beroende på satsens informationsstruktur. Ejerhed (1979:56)
och Booij (2002:23) konstaterar att brott mot tryckstark partikel exempelvis
kan skilja mellan regelbunden och idiomatisk betydelse. Även bortkonstruktionerna uppvisar, åtminstone teoretiskt, viss fonologisk variation.
Sammanfattningsaccent torde vara det allra vanligaste, men betoningen bör i
vissa fall kunna vara optionell, jfr (6a) med (6b).
6.

a. Kim pratade 'bort segern.
b. Kim 'pratade bort segern.

Uttrycket i (6a) har tämligen lexikaliserad betydelse (ung. ‘bagatellisera‘),
och konstruktionstypen har i regel ordgruppsbetoning. Exempel (6b) är ett
mer regelbundet format (eventuellt tillfälligt sammansatt) uttryck, där verb
och partikel alltså inte lika tydligt formar en lexikaliserad förbindelse. Betydelsen är ungefär den att Kim pratade, vilket ledde till att segerchanserna
försvann. Verbet är optionellt tryckstarkt eftersom orsaken till att någonting
försvinner, dvs. själva pratandet, fokuseras. Prosodin kan alltså påverkas av
externa faktorer som informationsstruktur; ny, viktig, särskiljande information betonas ju ofta. Nyproducerade och kanske i synnerhet kreativa uttryck
enligt mönstret i (6b) bör teoretiskt kunna bryta mot den konnektiva prosodin och har kanske rent av regelmässigt verbbetoning, se (7a–b). Exempel
(7b) är inte ogrammatiskt, men den konnektiva prosodin antyder att skryta
bort är en lexikaliserad förbindelse, vilket det alltså inte är (därav #).
7.

a. 'Skröt bort pappas pengar (S)
b. #Skröt 'bort pappas pengar

Mer etablerade förekomster av samma typ har däremot optionell accentuering, som t.ex. i jag söp bort plånboken i helgen, där trycket kan ligga antingen på verbet eller på partikeln.
Bort uppvisar alltså i princip samma formella egenskaper som verbpartiklar generellt: adverbet står före objektet, det kan inte modifieras och i regel
inte heller fundamenteras. Accentueringen är knuten till lexikaliseringsgrad,
vilket också är förväntat utifrån tidigare observationer av partiklar.

2.1.3 En icke-hierarkisk analys av [subjekt verb bort objekt]
Exemplet sparka bort bollen är en realisering av det generella syntaktiska
mönstret [verb partikel objekt]. Ur denna struktur kan man abstrahera ut den
inbäddade, ofta lexikaliserade, konstruktionen [V part] och beskriva dess
(2001:132) menar Martola (2007:211) att uttalet i finlandssvenskan inte alls är lika stabilt som
i sverigesvenskan.
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semantiska och syntaktiska egenskaper. Jag undersöker dock hela det
syntaktiska mönstret [subjekt verb bort objekt] eftersom den kausativa betydelsen och därmed också argumentstrukturen i hög utsträckning antas vara
avhängig mönstret i dess helhet, i synnerhet verbfrasen inklusive objektet.22
Om man emellertid anlägger ett verb + partikel-perspektiv på exempel
(8) är det fullt möjligt att syntaktiskt analysera andas bort som ett transitivt
partikelverb som tar huvudvärken som direkt objekt:
8.

Kim andades bort + huvudvärken.

Det är dock inte lika enkelt att med hänvisning till verb-partikelförbindelsen
motivera objektsförekomsten semantiskt. Det krävs istället en fullständig
verbfrasanalys för att motivera både argumentstrukturen och den kausativa
betydelsen ‘X får Y att försvinna genom att verba‘ hos det normalt sett intransitiva verbet andas. Inte heller är det självklart att rörelsebetydelsen i
exempel (9a) tillskrivs enbart bort, eftersom adverbet är kontextberoende
och lika gärna kan ange plats (9b).
9.

a. Kim dukade bort tallrikarna.
b. Kim satt längst bort i klassrummet.

Vidare kan det vara svårt att förklara olika argumentstrukturer för samma
verblexem, utan hänvisning till hela mönstret, jfr (10a) med (10b).
10.

a. Kim åt bort kanterna på brödet.
b. Kim åt bort sin huvudvärk.

Syntaktiskt analyserar jag bort som ett fristående argument i [subjekt verb
bort objekt]. Bort är ett obligatoriskt argument i konstruktionen, men antas
inte vara syntaktiskt knutet till vare sig verbet eller objektet. Semantiskt har
bort emellertid sin predikationsbas i objektet (eller ‘subjektet‘ i en minimal
predikativ struktur, se SAG-citatet strax nedan), se (11a–b).
11.

a. Kim andades + [bort huvudvärken]
b. Kim sparkade + [bort bollen]

Analysen illustrerar konstruktionernas allmänna betydelse: ‘X agerar så att Y
försvinner‘ (alternativt ‘X får Y att försvinna genom att agera‘), vilken motsvarar SAG:s semantiska analys av partikelns och objektets förhållande som
en nexusrelation. I denna (verblösa) nexusrelation är objektets referent ‖par22

För övrigt förekommer transitiva partikelverb med bort i praktiken aldrig utan objekt (*Kim
forslade bort, *Kim tvättade bort *Kim åt bort; jfr gå bort (‗dö‘), åka bort, falla bort osv.).
Objektet är alltså ett bundet argument. Vi kan jämföra med transitiva partikelverb med prepositionella partiklar, där objektet oftare verkar kunna utelämnas (tända på, tycka om, sitta av,
äta på, hitta på, m.fl., se Norén 1996).
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tikeladverbialets predikationsbas, dvs. i satsen man skickade ut barnen råder
ett nexusförhållande mellan barnen (‘subjektet‘) och ut (‘predikatet‘)‖
(3:428). Observera att det är fullt möjligt att skilja den semantiska analysen
från den syntaktiska. SAG (1:207) slår t.ex. fast att partikeladverbial syntaktiskt ‖omedelbart bestämmer ett verb‖, men samtidigt alltså att partikeladverbialet har sin predikationsbas i objektet. Man kan därmed analysera en
konstruktion syntaktiskt som [V part] + objekt, men semantiskt som V +
[part objekt]; även om verb-partikelförbindelsen lexikaliserats kan den semantiska strukturen i konstruktionen som helhet vara densamma som i nybildade konstruktioner (jfr snacka 'bort förlust och 'snacka bort segern).
Sammanfattningsvis tillämpar jag varken den syntaktiska analys som illustreras i (12a), där verb och partikel utgör en gemensam syntaktisk enhet,
eller den analys där partikeln knyts till objektet i en så kallad småsats (som
visserligen matchar den semantiska analysen av bort-konstruktionerna), se
(12b). I stället antar jag en platt, dvs. icke-hierarkisk struktur, som i (12c).
12.

a. Kim [sov bort] + huvudvärken
b. Kim sov + [bort huvudvärken]
c. Kim sov + bort + huvudvärken

Jag låter den semantiska analysen hantera inbördes relationer mellan verb,
bort och objekt. Möjliga syntaktiska analyser av bort-konstruktionerna enligt
(12) diskuteras översiktligt i avsnitt 7.2, och jag utgår då från resultaten av
den primärt semantiska undersökningen och de olika partikelkonstruktionernas lexikaliseringsgrad.

2.2 Semantiska infallsvinklar
Samtliga bort-konstruktioner uttrycker någon specifik variant av den schematiska betydelsen ‘X får Y att försvinna‘. Variationen gäller olika former
av såväl påverkan som rumsliga och temporala aspekter. I det här avsnittet
redogör jag för tre semantiska perspektiv som aktualiseras i beskrivningen
av bort-konstruktionerna, nämligen:




Aktionsart
Rumsbetydelse
Kausativitet

Aktionsartsperspektivet rör aktioners temporala egenskaper, medan rumsundersökningar främst fokuserar på rörelse- och platsbetydelse. Det kausativa
perspektivet innefattar orsaksrelationer och olika typer av påverkan mellan
olika argument i bort-konstruktionerna. Samtliga tre perspektiv är relevanta
för konstruktionsanalysen. Av de tre är kausativiteten mest central när det
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gäller att förklara argumentstrukturen och ges därför mest utrymme här.
Observera att det kausativitetsbegrepp som tillämpas här inkluderar rumsbetydelse, med definitioner som t.ex. ‖direkt, fysisk påverkan‖.
I avsnitt 2.2.1 tar jag kortfattat upp aktionsart och rumsliga egenskaper,
för att i avsnitt 2.2.2 gå över till den mer omfattande beskrivningen av den
kausativa konceptualiseringen. Här presenteras kausativitetsbegreppet samt
ett antal kausativtyper som gestaltar det konceptuella innehållet i materialets
bort-konstruktioner. I avsnitt 2.3 beskriver jag de kausativa relationernas
funktion i analysen i form av så kallade semantiska ramar.

2.2.1 Aktionsart och rumsbetydelse
Det är allmänt känt att verb med respektive utan partikel normalt har olika
aktionsart (se t.ex. SAG 4:323–358).23 De flesta verb i svenskan uttrycker
inte i sig själva någon avgränsning av aktionen, medan partiklar ofta medför
att aktionen måste uppfattas som avgränsad, t.ex. i stiga upp, brinna upp och
bära bort; partiklar kan emellertid också medföra att aktionen tolkas som
oavgränsad, jfr (13a) med (13b).
13.

a. Kim käkade upp ett äpple. [avgränsad aktion]
b. Kim käkade 'på. [oavgränsad aktion]

Norén (1996) har analyserat fast och löst sammansatta partikelverb med
prepositionerna i, på, till, från och av med avseende både på rumsbetydelse
och på aktionsart. Norén kommer fram till fyra olika betydelsetyper, varav
två utmärker sig beträffande aktionsart: icke-gränsrelaterad (dvs. oavgränsad, imperfektiv betydelse), och gränsrelaterad betydelse (dvs. avgränsad,
perfektiv betydelse). De två rumsbetydelserna är positionsbetydelse och rörelsebetydelse. Position och plats antas vara basala funktioner medan aktionsartsbetydelserna betraktas som utvecklade ur dessa, även om Norén inte
lika starkt som t.ex. Wellander (1964) betonar den systematiska utvecklingen
från rumsbetydelse till aspektbetydelse. Noréns betydelser kan exemplifieras
med olika partikelverb med på: locket ligger på (plats), hon arbetar på
(icke-gränsrelaterad betydelse), hon tryckte på en dekal på tröjan (rörelse)
och han tände på brasan (gränsrelaterad betydelse).
Bort-konstruktionerna har i regel gränsrelaterad betydelse i och med att
aktionen får en tydlig slutpunkt i det avlägsnande som anges av bort (jfr
dock Kim klemar bort sina barn, där aktionen inte har lika tydlig slutpunkt
23

Jag drar ingen gräns mellan aspekt och aktionsart (se t.ex. SAG 4:325, anm. 2; och Hopper
& Thompson 1980:271 för svårigheter att dra en sådan gräns), och jag utgår från SAG:s definition av aktionsart: ―typ av *aktion med avseende på aktionens tidsliga egenskaper såsom
förekomst av naturlig slutpunkt, inre homogenitet, varaktighet m.m. De grundläggande aktionsarterna är i denna grammatik *tillstånd, *oavgränsad process, *avgränsad process,
*punkthändelse‖ (SAG 2:152).
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som i Kim forslar bort veden).24 Praktiskt taget samtliga bort-konstruktioner
har tydligt avgränsad aktionsart oavsett verbets lexikala betydelse (punktuellt eller durativt), se t.ex. (14a–b).
14.

a. Kim kastade bort bollen.
b. Kim arbetade bort knutorna i ryggen.

Det förekommer emellertid en typ av regelbundet sammansatta konstruktioner där verbet tillskrivs specifika temporala egenskaper:
15.

Kim sov bort lunchrasten.

Betydelsen i (15) är fortfarande avgränsad, men aktionen tolkas som att subjektet ‘ägnade lunchrasten åt att sova‘. Aktionens mäts alltså i form av objektets utsträckning i tid och kan parafraseras som ‘Kim sov hela lunchrasten‘(jfr Jackendoff 1997; se avsnitt 5.2.1.1), vilket skiljer (15) från exempel
som Kim sov bort ångesten. Det förekommer även andra konstruktioner i
materialet med vissa konstruktionellt betingade tidsliga drag.
Andra undersökningar fokuserar rumsrelationer, och rumsbetydelse har i
vissa konstruktioner en relativt framträdande roll i min analys. Beskrivningar
av rumsbetydelse hos verbpartiklar återfinns bland annat (förutom i SAG)
hos Collinder (1971:118, 122), Thorell (1973:163) och Andersson (1993:83;
se också Andersson 1997 för en diskussion om adverbial med målbetydelse).
De mest genomgripande undersökningarna av rumsbetydelse hos svenska
verbpartiklar erbjuder Sjöström (1990), Norén (1996) och Strzelecka (2003).
Adverbet bort uppvisar stor variation inom ramen för sin prototypiska
betydelse ‘ange riktning från något‘, och förekommer i hela spannet från
basal (bära bort något) till starkt reducerad rumsbetydelse (klema bort,
glömma bort). Rörelsebetydelse är i många konstruktioner delvis knuten till
bort, men adverbet kan alltså även ges en mer tydligt lokativ innebörd.
I avsnitt 2.1.3 introducerade jag undersökningens konstruktions/kontextperspektiv, och denna infallsvinkel på betydelse har min undersökning i princip gemensamt med t.ex. Strzelecka (2003). Hon undersöker de
adverbiella partiklarna upp, ner, ut och in i syfte att beskriva den betydelsemässiga variationen hos partiklarna samt de semantiska egenskaperna hos
partikelverben. Strzeleckas kognitiva analys tar (likt Norén 1996) avstamp i
partiklarnas utgångsbetydelse som rumsmarkörer för att sedan beskriva metonymiska och metaforiska utvidgningar. De olika rumsbetydelserna analyseras med en modell som går ut på att identifiera hur partiklarna relaterar
olika fysiska entiteter till varandra. De primära deskriptiva verktygen för att
särskilja dessa ‖rumsargument‖ är de kognitivt semantiska begreppen
24

Man kan diskutera vilka eventuella aktionsartskillnader som föreligger mellan t.ex. glömma
och glömma bort (tappa/tappa bort).
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respektive TRAJEKTOR (se t.ex. Langacker 1987). Lite förenklat
kan man säga att LANDMÄRKET refererar till bakgrunden, det fasta, det orörliga, varifrån (eller mot) någonting rör sig. TRAJEKTORN refererar istället till
det argument vars placering/orientering anges i förhållande till LANDMÄRKET, se (16).
LANDMÄRKE

16.

Kim (TRAJEKTOR) sprang hemifrån (LANDMÄRKE).

Rumsrelationer mellan LANDMÄRKE och TRAJEKTOR kan anges längs olika
parametrar, t.ex. orientering och avstånd samt riktning (till/från/upp/ner).
Termerna anger att det rör sig om en mer eller mindre fast respektive rörlig
entitet i vår fysiska omvärld, och detta termpar används ofta i kognitivistiska
rumsbeskrivningar.
Många bort-konstruktioner saknar tydligt LANDMÄRKE (t.ex. Kim kastade
bort bollen, Kim cyklade bort övervikten – om man inte ser Kim som LANDMÄRKE) även om det förstås ofta kan suppleras av kontexten. Men en grupp
konstruktioner utmärker sig genom att något avlägsnas från en tydligt avskiljd entitet. Dessa konstruktioner har således ett tydligare LANDMÄRKE,
vilket ibland anges explicit i form av en prepositionsfras, se t.ex. (17).
17.

Kim tvättade bort sminket (TRAJEKTOR) [från ansiktet (LANDMÄRKE)].

I analysen av dessa konstruktioner kommer jag emellanåt att använda termerna LANDMÄRKE respektive TRAJEKTOR parallellt med andra termer för
semantiska roller (se avsnitt 3.2) som används generellt i min analys.25
Sammanfattningsvis gäller att aktionsart och rumsbetydelse kan vara förknippade med en konstruktions argumentstruktur. Verbet arbeta är till exempel i sig intransitivt, icke-resultativt och omarkerat beträffande aktionsart,
medan arbeta bort knutarna i ryggen innehåller ett kausativt predikat som
uttrycker en resultativ påverkan på ett objektsargument. Dessutom förutsätter
bort-konstruktionen en viss rörelsebetydelse som inte alltid föreligger i det
enkla verbet. Samtidigt är aktionsart och rumsbetydelse för bortkonstruktionernas del sekundära när det kommer till att förklara verbs förmåga att ta objekt. Alla bort-konstruktioner aktualiserar någon form av mer
eller mindre överförd rörelsebetydelse, men det är subjektets påverkan på
objektsargument som möjliggör denna förflyttning eller förändring av tillstånd hos objektet. Det är de olika kausativa strukturerna, och argumentens
semantiska funktion i dessa strukturer, som antas ligga till grund för argumentstrukturen.
25

Några andra namn för i princip samma relation är termparen GRUND/FIGUR (Talmy 2000),
BAS/PROFIL (Langacker 1987), LOCANS/LOCATUM eller RELANS/RELATUM (Svorou 1993), BIGLOSA/ HUFVUDGLOSA (Noreen 1904:179), REFERENT B/REFERENT A (SAG 2:686) samt OBJEKT
1/OBJEKT 2 (Norén 1996).
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2.2.2 Kausativitet
I inledningen introducerade jag mitt semantiska perspektiv på argumentstruktur och presenterade bort-konstruktionerna som kausativkonstruktioner
med hänvisning till deras schematiska betydelse ‘X får Y att försvinna‘.
I denna infallsvinkel på argumentrealisering definieras subjekts- och objektsargument utifrån sin semantiska funktion i olika kausativa strukturer (jfr
Croft 1991:149 ff.).
Bort-konstruktionerna skulle emellertid också kunna beskrivas ur ett transitivitetsperspektiv (jfr t.ex. Goldberg & Jackendoff 2004). Kausativitetsbegreppet och transitivitetsbegreppet skiljer sig i det avseendet att kausativitet
är ett semantiskt begrepp som anger olika typer av orsakssamband mellan
‖en påverkare‖ och en ‖påverkad‖, medan transitivitet primärt är ett syntaktiskt valensbegrepp som anger objektsförekomst. Ett verb är intransitivt om
det inte ‖tar‖ objekt (nysa), monotransitivt/transitivt om det tar ett objekt
(äta något) och bitransitivt om det tar två objekt (ge någon något).
Transitivitet tillskrivs emellertid ibland också en semantisk innebörd, som
avser överföring från ett subjekt till ett objekt; det latinska participet transitus betyder ‘överförd‘ (av verbet transire, som betyder ‘fara över‘, ‘korsa‘).
Transitivitet kan, likt kausativitet, innebära olika typer av påverkan. I Hopper & Thompson (1980:251; se också Hopper & Thompson 1982 samt
Thompson & Hopper 2001) diskuteras just de semantiska aspekterna av
transitivitet i form av överföring från ett subjekt till ett objekt: ‖Transitivity
is traditionally understood as a global property of the clause as a whole such
that an activity is ‘carried-over‘ or ‘transferred‘ from an agent to a patient‖.
Enligt Hopper & Thompson är transitivitet ett graduellt fenomen, och påverkan från ett subjekt på ett objekt kan preciseras på olika sätt.26 Genom att
lista ett antal parametrar, t.ex. aspekt, kontroll, avsikt, animathet, påverkan,
konkretion, omfattning av påverkan, m.fl., kan man beskriva olika ‖mer eller
mindre‖ transitiva relationer (a.a. s. 252).27 Ju ‖högre värde‖ på respektive
parameter desto ‖mer transitivt‖ är uttrycket. För t.ex. aspektvariabelns del
är avgränsad aktionsart mer transitiv än oavgränsad, och en avsiktligt utförd
handling är mer transitiv än en oavsiktlig, osv. Jämför (18a) och (18b).
18.

a. Kim sparkade bort stenen.
b. Kim råkade sparka till stenen.

Exempel (18a) skulle i Hopper & Thompsons modell betraktas som ‖mer
transitivt‖ än (18b) eftersom handlingen är avsiktligt utförd och innebär en
26

Se t.ex. även Lyons (1968:359 och Ferguson (1958:319–320) för observationer om transitivitetens gradualitet.
27
Dowtys (1991) beskrivning av så kallade ―proto-roller‖ – ett slags prototypiska subjektsoch objektsargument, dvs. de mest karakteriserande egenskaperna hos de semantiska rollerna
AGENT och PATIENT (se avsnitt 3.2) – ligger väldigt nära Hopper & Thompsons beskrivning av
prototypiskt transitiva scenarier.
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mer påtaglig fysisk påverkan på hela objektet (genom att få stenen att förflyttas; jfr äta upp något och äta på något). Exemplen illustrerar en gräns
som ibland dras mellan (semantisk) transitivitet och kausativitet. Kausativitet
är då i praktiken en precisering av det semantiska transitivitetsbegreppet
genom att objektet i kausativkonstruktioner mer tydligt påverkas, antingen
till sin form eller med avseende på plats (se t.ex. Carrier & Randall
1993:121). Kausativkonstruktioner är utifrån denna syn alltså konstruktioner
som utmärks av ‖hög grad av transitivitet‖, se (19a–b). Samtliga varianter i
(19) är transitiva, men bara exemplen i (19b) är kausativa, eftersom aktionen
får objektet att påverkas med avseende på plats eller tillstånd.
19.

a. Kim sparkade på/till hinken. (men ingenting hände)
b. Kim sparkade bort/sönder hinken. (*men ingenting hände)

I det följande kommer jag att hålla mig till den mer etablerade förståelsen av
kausativitet som en fråga om påverkan och orsaksrelationer. Bort-konstruktioner som är närmast ‖semantiskt intransitiva‖, dvs. konstruktioner i vilka
det inte sker någon direkt överföring från subjekt till objekt, se exempelvis
(20), kan ju ändå uppfattas som tydligt kausativa.
20.

Kim söp bort plånboken.

Exemplet i (20) är alltså kausativt, syntaktiskt transitivt men semantiskt intransitivt. För tydlighets skull kommer jag fortsättningsvis att använda transitiv primärt som syntaktiskt begrepp (objektsförekomst).
2.2.2.1 Orsaksled och resultatled
Kopplat till kausativitet är även begreppet resultativitet. Följande tre exempel (21a–c) är kausativa men innehåller också ett resultatled.
21.

a. Kim skurade golvet rent.
b. Kim buade Robin av scen.
c. Kim skrapade bort smutsen.

Exemplen kan parafraseras ungefär som ‘Kim fick rent golvet genom att
skura‘, ‘Kim fick bort Robin från scen genom att bua‘ samt ‘Kim fick bort
smutsen genom att skrapa‘. Parafraserna indikerar således två led, eller ‖subevents‖: ett orsaksled, som anges av matrisverbet, och ett resultatled, dvs.
golvet rent, Robin av scen samt bort smutsen (se avsnitt 1.1.3; jfr Pustejovsky 1991, Croft 1991, 2012, Carrier & Randall 1993, DeLancey 1984). Resultatledet är en form av sekundär predicering, och motsvarar alltså i princip
den minimala predikativa struktur som SAG beskriver i sin semantiska analys av partikelverb, t.ex. Kim sparkade > ut hunden (se avsnitt 2.1.3).
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Bort-konstruktionernas struktur kan i regel beskrivas enligt (22a), och beroende på vilket led aktionen konstrueras omkring kan man enligt Talmy beteckna konstruktioner som ‖causing-event causative‖ eller ‖resulting-event
causative‖ (1976:45). Det är emellertid inte alltid enkelt att hålla isär de olika leden. I (22a–b) fokuseras orsaken till avlägsnandet snarare än själva avlägsnandet, medan exempel (22c) kan tolkas som en resulting-event causative, eftersom satsen snarast konstrueras omkring det som avlägsnas.
22.

a. [Kim sparkade]orsak [bort bollen]resultat
b. Kim mediterade bort flygskräcken.
c. Kim fick bort flygskräcken.

Kausativkonstruktioner har alltså per definition även resultativ betydelse
eftersom termen beskriver en struktur där påverkaren utövar ett slags kontroll över den påverkade och får denna att förändras med avseende på plats
eller tillstånd.
2.2.2.2 Kausativa relationer
I svenskan förknippas kausativitet med vissa verb och vissa specifika verbkonstruktioner (SAG 2:512 f. och 3:366 f., Rawoens 2008, Altenberg 2002
och Sundman 1986). Traditionellt har svenskt standardspråk tre olika sätt att
uttrycka eller åstadkomma kausativitet.28 Verb kan, för det första, vara lexikalt kausativa och ha inherent kausativ-resultativ betydelse, t.ex. fälla (‘få att
falla‘), döda (‘få att dö‘) och starta (‘få att starta‘), m.fl.29 Andra kausativa
verb, som utmärker sig genom att uttrycka ett slags allmän påverkan utan att
vidare ange sättet för denna påverkan, förekommer i t.ex. åsamka, orsaka,
tillfoga. För det andra kan kausativitet åstadkommas morfologiskt med hjälp
av speciella ordbildningsmorfem, som t.ex. de kausativa suffixen -isera eller
-ifiera. Detta är en relativt produktiv ordbildningstyp (operationalisera, demokratisera, parlamentarisera, snuttifiera, osv.). För det tredje används så
kallade analytiska kausativer, dvs. verbfraskonstruktioner med två predikat:
ett som avser orsak (‖kausalt predikat‖) och ett som speglar resultatet av
påverkan. I exemplet Kim fick Robin att sälja bilen uppträder det kausala
predikatet fick och det ‖underordnade‖ verbet sälja.
Man kan dra paralleller mellan å ena sidan lexikala kausativer och direkt
kausativitet, och å andra sidan analytiska kausativer och indirekt påverkan
(Shibatani & Pardeshi 2002:88). Skillnaden mellan direkt (lexikal kausativ)
och indirekt påverkan (analytisk kausativ) kan illustreras av (23).

28

Samma typologi återfinns i många språk, se t.ex. Shibatani & Pardeshi (2002).
Jfr dock intransitivt starta, som i bilen startade. Även vissa verb utan inherent kausativitet
kan konstrueras kausativt i viss kontext, t.ex. i uttryck som kissa sitt barn (‘få sitt barn att
kissa‘).
29
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23.

a. Kim mördade Robin på kvällen. (lexikal kausativ)
b. Kim fick Robin att dö på kvällen. (analytisk kausativ)

Endast i (23a) äger aktionen rum i en obligatoriskt sammanhängande
temporal och rumslig sekvens, vilket kännetecknar direkt kausativitet.30
I (23b) kan Kim emellertid ha agerat vid ett tidigare tillfälle, vilket resulterade i att Robin avled på kvällen. Robins död kan vara ett direkt resultat av
Kims agerande, men kan också vara ett indirekt resultat (en konsekvens).
Distinktionen mellan direkt och indirekt påverkan är central i min analys av
bort-konstruktionerna, och de två typerna har redan exemplifierats ett antal
gånger, jfr t.ex. (24a–b).
24.

a. Kim åt bort kanterna på brödet. (direkt påverkan)
b. Kim åt bort sin huvudvärk. (indirekt påverkan)

Det är bara i (24a) som aktionen obligatoriskt beskrivs som en temporalt
sammanhängande, fysisk sekvens. Tanken att direkta och indirekta kausativer (och lexikala/analytiska) präglas av olika fysiska och temporala egenskaper observervas exempelvis av Comrie (1976), Croft (1991), Shibatani
(2002), Shibatani & Pardeshi (2002) samt Goldberg & Jackendoff
(2004:545), där det konstateras att ‖A temporal delay is not available with
transitive resultatives generally.‖.
Kausativitet kan alltså preciseras i form av olika relationer mellan påverkare och påverkad. Olika kausativtyper kan beskrivas mer eller mindre detaljerat, men jag har med utgångspunkt i litteraturen generaliserat fram fyra
huvudtyper (anpassade från Kemmer & Verhagen 1994:120 f., Talmy
2000:473, Shibatani 2002 samt Rawoens 2008, 2011):





Fysisk, direkt påverkan
Fysisk, indirekt påverkan
Icke-fysisk, direkt/indirekt påverkan
Icke fysisk, indirekt påverkan

Fysisk, direkt påverkan utmärks av att påverkaren har direkt fysisk kontakt
med den/det påverkade utan något mellanled (Kemmer & Verhagen
1994:120): Kim välte glaset/fick glaset att välta genom att putta det. Croft
beskriver sådan ‖unmediated volitional causation that brings about a change
in the entity acted on‖ som exempel på prototypisk kausativitet/transitivitet
(1991:173). Denna typiska, basala kausativitet återfinns bland vissa bortkonstruktioner, se (25).
30

Direkt kausativitet har definierats ―in terms of temporal contiguity‖ (Wolff 2003:3) av t.ex.
Fodor (1970) och Goldberg (1995). Se vidare Wolff (2003) för en översikt av olika definitioner av direkt kausativitet.
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25.

Kim sparkade bort bollen.

Den fysiska, indirekta påverkan innehåller en mellanliggande komponent,
‖some intermediary physical process (Kemmer & Verhagen 1994:120), t.ex.
Kim fick glaset att välta genom att rulla en boll på det. Denna kausativa
relation motsvaras bland bort-konstruktionerna av exempel med tydligt
LANDMÄRKE, där avlägsnandet av objektet sker via primär kontakt med (exempelvis) den ‖behållare‖ ur vilken det direkta objektet avlägsnas, se (26).
Påverkan är strängt taget inte helt indirekt, men den är mindre direkt än i
(25), eftersom avlägsnandet (av vattnet) är ett resultat av påverkan riktad
mot ett annat betydelseled (svampen):
26.

Kim stekte bort vattnet ur svampen.

Icke-fysisk, direkt/indirekt påverkan innebär att påverkan kan vara av psykologisk karaktär, där ett animat objektsargument påverkas – ‖typically by
some verbal stimulus produced by the causer‖ (a.a. s.s.): Kim fick Robin att
hämta kaffe genom att skrika åt honom. Exempel på bort-konstruktion med
psykologisk påverkan illustreras av (27).
27.

Kim mutade bort Robin från datorn.

Notera att den icke-fysiska, ‖psykologiska‖ påverkan i (27) alltså är både
direkt och indirekt. Direkt i så måtto att aktionen riktas direkt mot objektsargumentet, men indirekt såtillvida att den orsakande handlingen är ett kommunikativt innehåll och att det krävs viss kognitiv bearbetning hos objektet
innan detta (mer eller mindre medvetet) ‖bestämmer sig‖ för att avlägsna
sig.
Konstruktionstyper som aktualiserar den sista typen – icke fysisk, indirekt
påverkan – har också analyserats tidigare, både ur kausativt och resultativt
perspektiv (se t.ex. Jackendoff 1997, 2002, Goldberg 1995, Goldberg &
Jackendoff 2004). Exempel på en icke-fysisk, indirekt kausativ struktur illustreras av (28).
28.

Kim rökte bort åratal av sitt liv.

De första tre typerna ovan har en sak gemensamt, nämligen att aktionen
genomförs i en temporalt och rumsligt sammanhängande sekvens. De är
alltså direkt kausativa, till skillnad från den fjärde, (helt) indirekta, varianten.
Andra relevanta aspekter av den kausativa relationen gäller vissa tidsliga
egenskaper hos verbet. Talmy (2008:418) beskriver olika typer av påverkan i
form av onset respektive extended causation (även kallade ballistic/entrainment causation; se t.ex. Croft 2012:204), vilka anger temporal
utsträckning för påverkan på objektet. Verbet sparka innebär typiskt on-
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set/ballistic causation genom att subjektet endast har initial kontakt med
objektet, medan t.ex. hålla, eller bära innebär kontinuerlig påverkan. Denna
distinktion ligger också till grund för ett par olika bort-konstruktioner.
De olika kausativa strukturer/relationer som beskrivits ovan utgör tillsammans det semantiska ramverket för analysen av argumentstruktur, och i
följande avsnitt preciserar jag de kausativa relationernas funktion i denna
analys.31 Tanken är att man med hänvisning till den kausativa relationen kan
förklara framför allt argumentstruktur som avviker från verbets lexikala konstruktionsmönster.

2.3 Semantiska ramar
Exemplet i (29) nedan innehåller ett typiskt intransitivt verb (i bisatsen) som
i denna kausativa relation – icke-fysisk, direkt/indirekt, dvs. psykologisk,
kommunikativ påverkan – får ett animat objektsargument att försvinna. Argumentstrukturen utgörs av ett subjektsargument med rollen AGENT och ett
objektsargument med rollen UPPLEVARE (se avsnitt 3.2). Denna relation kan
instansieras av lexikalt transitiva verb som t.ex. locka (ngn) och skrämma
(ngn), men kan uppenbarligen även realiseras av lexikalt intransitiva verb –
om de är semantiskt kompatibla med den kausativa strukturen.
29.

När jag ropade bort henne från bollen […] (S)

Ur det här perspektivet fungerar de olika kausativa relationerna ungefär som
så kallade semantiska ramar (Fillmore 1977, 1982). En semantisk ram är
nämligen en sorts avgränsning av en mer eller mindre specifik kontext som
kan fungera som tolkningsbakgrund för ord och uttryck. 32 Fillmore-citatet
‖Meanings are relativized to scenes‖ (1977:59) anger den ramsemantiska
grundtanken att ord och uttryck har kontextbunden betydelse. Gawron
(2012:670) uttrycker samma idé på följande sätt:

31

Olika varianter på temat att undersöka verbs semantik i relation till kausativitet, ofta i syfte
att med utgångspunkt i kausativa hierarkier förklara vad som styr valet av subjekt respektive
objekt (dvs. modeller för lexikalisering/formalisering av semantisk struktur), har föreslagits
av exempelvis Talmy (1976), DeLancey (1985) och Croft (1991, 2012, 2014).
32
Semantiska ramar har också en praktisk tillämpning i Framenet, en (ursprungligen) amerikansk lexikal databas som är strukturerad kring hur ord används i kontext. På webbsidan
(https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/about) uttrycks tanken med semantiska ramar
såhär: ―The basic idea is straightforward: that the meanings of most words can best be understood on the basis of a semantic frame: a description of a type of event, relation, or entity and
the participants in it.―. Motsvarigheter till Framenet finns även på andra språk, inklusive
svenskan (se Borin m.fl. 2010). Jag knyter emellertid inte de olika bort-konstruktionerna till
olika Framenet-ramar utan tillämpar alltså generella kausativa strukturer (på olika abstraktionsnivåer) som semantiska ramar.
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[…] Frame semantics makes the assumption that there is always some background knowledge relative to which a word does some profiling/highlighting,
and relative to which it is defined.

Semantiska ramar länkar språkliga uttryck till vår uppfattning av omvärlden,
exempelvis kausativa relationer och fenomen som ‖bringing about a result,
transferring an object, moving along a path, undergoing a change of state, or
experiencing a stimulus‖ (Hilpert 2014a:31; se också Goldberg 1995:5, 39).
Ett nytt exempel på hur kausativa strukturer kan fungera som semantiska
ramar har vi i (30).
30.

a. Kim körde bort skräpet till tippen.
b. Kim körde bort backspegeln på firmabilen.

I (30a) och (30b) aktualiseras samma köra-lexem (‘framförande av fordon‘),
men verbet tolkas olika i de två kontexterna. I (30a) aktualiseras en ram med
den ungefärliga betydelsen ‘transportera‘; denna ram byggs upp av vissa
komponenter (ibland kallade ramelement), t.ex. ‘den som transporterar‘
(Kim), ‘det som transporteras‘ (skräpet), ‘riktning/sträcka/mål‘ (bort till tippen) samt en ‘behållare‘ (implicit fordon i exemplet). Ramen ‖transportera‖
är alltså en slags abstraktion med viss betydelse: ‘någon får ett föremål att
hamna någonstans genom kontinuerlig fysisk påverkan på föremålet‘. Denna
ram kan realiseras av många olika verb (flytta, bära, baxa, flytta, transportera, m.fl.).
Exemplet i (30a) är alltså en instans av ramen ‖transportera‖, vars kärnbetydelse instansieras av verbet köra, och ramelementet ‘riktning‘
(‘sträcka‘/‘mål‘) instansieras av bort. I (30b) aktualiseras en annan ram, i
vilken köra konstrueras med betydelsen ‘avskilja‘. Här är det avlägsnandet
av backspegeln från bilen som aktualiseras, inte själva transporten av föremålet. Därmed profileras andra betydelseaspekter i köra.33 Argumentstrukturen i denna ram kan uppenbarligen realiseras av köra, men förekommer mer
typiskt hos verb som avskilja, hugga, klippa, hacka, m.fl., dvs. mer prototypiska avskilja-verb (dvs. verb som anger lösgörande av något).
En central funktion hos de semantiska ramarna är alltså att de aktiverar
semantiskt och syntaktiskt relevanta aspekter hos verbet (jfr Boas 2006).
I syfte att ytterligare förtydliga denna ramfunktion i analysen av bortkonstruktionernas argumentstruktur ger jag i (31a–b) exempel på hur olika
verb kan instansiera samma semantiska ram.

33

Begreppet profilering (se Croft 1998 och Langacker 1987) är ett centralt begrepp för ramsemantiska analyser och innebär att olika betydelseaspekter i ett verbs basbetydelse kan aktiveras i olika sammanhang. Jfr Allwood (2003:2) ‖[…] actual meaning on the occurrence level
is produced by context sensitive operations of meaning activation […]‖.
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31.

a. Kim blåste bort dammet.
b. Kim nös bort dammet.

Blåsa konstrueras ofta transitivt, medan nysa i allmänhet är att betrakta som
intransitivt. Att båda verben kan realisera samma argumentstruktur (att enbart blåsa är agentivt har ingen betydelse för kausativiteten i det här fallet)
beror alltså på att kontexten aktualiserar en gemensam betydelseaspekt (luftutsläpp), som motiverar objektsförekomsten. Blåsa och nysa aktualiserar
samma ram, men skillnaden är att enbart blåsa är lexikalt associerat med
ramen.
Det finns flera teoretiska motsvarigheter till semantiska ramar. Bland
andra kallar Lakoff (1987b:65) sin principiellt likvärdiga (‖roughly equivalent‖), version av semantiska ramar för ‖cognitive models‖, och hos Lakoff
& Johnson (1980) används begreppet ‖experiential gestalts‖. Såväl Langacker (1987) som Croft (1991) tillämpar mer eller mindre identiska varianter av
rambegreppet, även om ramen här kallas ‖base‖ respektive ‖background
frame‖. En annan kognitivistisk beskrivningsmodell i form av generaliserad,
idealiserad, kontext som kan fungera som tolkningsbakgrund för olika betydelser är bildscheman eller föreställningscheman (eng: image schema; se
t.ex. Johnson 1987, 2005; Lakoff 1987b, Clausner & Croft 1999, Croft &
Cruse 2004, Clausner 2005 samt Rohrer 2005).34 Bild - eller föreställningsscheman påminner starkt om de kausativa strukturer som tillämpas i min
analysmodell genom att vara schematiska scenarier som motsvarar grundläggande skeenden i vår omvärld. Exempel på etablerade föreställningsscheman är relationen KÄLLA-VÄG-MÅL (Kim sprang till skogs), BEHÅLLARE
(Kim släppte ut getingen) och HELHET-DEL (Kim högg av snöret), för att bara
nämna några. Föreställningsscheman används i kognitivistiska analyser bl.a.
för att illustrera basala rumsrelationer, vilka ofta består av ‖ett par element
(människor, handlingar, tillstånd) och relationer mellan dessa (kausala,
temporala, instrumentala o.d.)‖ (Strzelecka 2003:40).35

34

Se Hampe (2005:1) för en samlad bild av olika beskrivningar/definitioner av bildscheman.
Även Clausner (2005:93f.) beskriver kardinalegenskaperna hos bildscheman, men problematiserar också hur relation mellan våra erfarenheter, vår hjärna och den externa verkligheten
kan beskrivas. Vissa kognitiva (lingvistiska) hypoteser kräver ett visst mått av inomteoretiska
antaganden som kan vara mer eller mindre svåra att bekräfta eller vederlägga, men sådana
hypoteser kan emellertid anses vara nödvändiga för att man ska kunna utveckla en teori.
35
Det är genom att analysera verbpartiklarna utifrån olika föreställningsscheman som Strzelecka förklarar verbpartiklars polysemi. Hennes fyra huvudsakliga scheman är BEHÅLLARE,
DEN VERTIKALA AXELN, CENTRUM –PERIFERI och SKALA, vilka innehåller ett antal sub-scheman,
och tolkningen av verbpartiklarnas betydelse är delvis avhängigt av vilket schema de aktiverar
(partiklar har förstås också viss egenbetydelse). Strzelecka specificerar sina bildscheman
ganska detaljerat och har bl.a. följande scheman: ‖Landmärket är en prototypisk behållare‖
(a.a. s. 148), ‖Trajektorn är en del av landmärket‖ (a.a. s. 162) eller ‖Landmärket är ett avgränsat rumsutsnitt som konceptualiseras som behållare‖ (a.a. s. 175).
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Analysfunktionen hos bild- eller föreställningsscheman påminner starkt om
de semantiska ramarnas funktion i min analysmodell. Bildschemat HELHETDEL (BEHÅLLARE) aktualiseras för övrigt i vissa bort-konstruktioner där verbet agerar på en helhet från vilket en del avlägsnas (i denna konstruktion
profileras relationen LANDMÄRKE-TRAJEKTOR), se exempel (32):
32.

Det luktade mkt gott när jag stekte bort vattnet ur dem. (S)

Relationen HELHET-DEL är ett mycket generellt bildschema, som förstås kan
preciseras mer eller mindre detaljerat (t.ex. i form av sub-scheman) i olika
konstruktioner. I min undersökning nöjer jag mig med att ange tämligen
generella geocentriska relationer, t.ex. ‖TEMA sitter på PATIENT‖ eller ‖TEMA
inuti PATIENT‖ som särskiljande kriterier.
I allt väsentligt har bildscheman alltså samma funktion i Strzeleckas analys av rumsbetydelse som semantiska ramar har i min analys av argumentstruktur. De semantiska ramarna utgör kontexter som definierar betydelsen
hos det verb som ingår, vilket påverkar argumentstrukturen. De språkliga
mönster som uttrycker dessa olika ramar är konstruktioner; de kausativa
ramarna hanterar konstruktionernas konceptuella innehåll, och när jag talar
om att betydelsen är knuten till konstruktionen avses alltså den språkliga
realiseringen av en viss semantisk ram.36 I följande avsnitt redogör jag för
vad konstruktioner och ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv innebär i
den här undersökningen.

2.4 Teoretiskt ramverk
Centralt i den här undersökningen är interaktionen mellan ett specifikt
syntaktiskt mönster och de ord som ingår i mönstret. Den kombinatoriska
potentialen hos de ord som realiserar konstruktionen [subjekt verb bort objekt] är stor; olika verbtyper plus det polysema adverbet bort i kombination
med olika nominalfraser kombineras på mer eller mindre oförutsägbara sätt.
Helhetsbetydelsen i olika realiseringar av [subjekt verb bort objekt] uppstår i
samspel mellan de individuella ordens egenbetydelser och frasbildningens
effekt på dessa betydelser (jfr Norén 1996).37 Detta innebär till exempel att
bort – det enda fasta lexikala inslaget i mönstret – bidrar med sin kärnbetydelse (‘i riktning från platsen‘; NEO) samtidigt som denna betydelse modifieras på olika sätt beroende på kontexten (se exempel 7, kapitel 1).

36

Fried & Östman (2004:5) beskriver ramsemantiken som en ‖sister theory‖ till konstruktionsgrammatiken (se avsnitt 2.4), eftersom många konstruktionsgrammatiska analyser antar
ramar för att hantera (delar av) konstruktionernas betydelsesida.
37
Se också Platzack (1979) för en diskussion av kontextens inverkan på tolkningen av verbal
betydelse.
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För att kunna realisera den variation bort-konstruktionerna uppvisar förutsätts ord ha en viss betydelsepotential, och olika kontexter aktualiserar olika
aspekter av denna potential; de olika kontextspecifika betydelserna hos t.ex.
bort utgör tillsammans adverbets potential.38 Martola använder också termen
konstruktionspotential (2007:279), med innebörden att ett verb kan instansiera olika uttryckstyper och argumentstrukturer, dvs. verbets ‖samlade valens‖.
Samtidigt kan man alltså utgå från att ord har viss grundbetydelse. Ur detta
perspektiv föreligger det ingen egentlig motsättning mellan monosemi och
polysemi (jfr Norén & Linell 2007); vissa basala drag är konstanta, medan
andra betydelseaspekter kan profileras (se avsnitt 2.3). Detta är kärnan i min
syn på betydelse och argumentstruktur i bort-konstruktionerna.
Det är emellertid inte bara bort som påverkas i olika kontexter. Mer centralt i den här undersökningen är hur verbets argumentstruktur modifieras av
helhetsbetydelsen i olika kausativa bort-konstruktioner, och att verb kan vara
kompatibla med flera olika ‖argumentmönster‖ (dvs. argumentstrukturer).
Meningspotentialsprincipen gäller således även verben; verbet (och dess
funktionella potential) är en förutsättning för konstruktionen, men det är i
konstruktionen som den slutgiltiga argumentstrukturen uppstår. Ibland kan
betydelsen komma nära något som liknar en ren addition av ordens betydelser, men i mitt material förefaller betydelsen rätt ofta vara mer – ibland väsentligt mer – än summan av de ingående delarna.
I följande avsnitt beskriver jag den konstruktionistiska språksyn som ligger till grund för min analys av bort-konstruktionerna. Jag inleder i avsnitt
2.4.1 med en genomgång av konstruktionsbegreppet och hur detta tillämpas i
min undersökning. Därefter redovisar jag i avsnitt 2.4.2 viss konstruktionsgrammatisk idéhistoria samt ett antal teoretiska grundpelare gemensamma
för olika inriktningar inom konstruktionsgrammatiken (CxG).39

2.4.1 Konstruktioner
Alla förekomster av det syntaktiska mönstret [subjekt verb bort objekt] instansierar en konstruktion, ett form-betydelsepar med konventionaliserad
betydelse. En sådan konstruktion kan vara begränsad till en enstaka typ med
lexikaliserad innebörd, eller utgöra ett produktivt mönster som instansieras
av flera förekomster fördelade på mer eller mindre olika verb, se (33).
33.

a. Kim blandade bort korten.
b. Kim bar bort virket.
c. Kim åt bort sin huvudvärk.

38

Se Norén & Linell (2007) för en diskussion av begreppet meaning potential; se även Norén
(2005b), Allwood (2003) samt Croft & Cruse (2004).
39
CxG står för Construction Grammar och är den konventionella förkortningen av just konstruktionsgrammatik, till skillnad från kognitiv grammatik, som snarare förkortas CG.
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I (33a) företräds mönstret [subjekt verb bort objekt] av ett idiom – blanda
bort korten – med den lexikaliserade betydelsen ‘medvetet skapa oklarhet‘
(NEO); frasen är inte helt fixerad eftersom verbet kan tempusböjas, men den
idiomatiska konstruktionen är begränsad till just denna lexikala kombination
och kan i princip inte ersättas av andra ord. Exemplet i (33b) är däremot en
instansiering av ett mönster, med den ungefärliga betydelsen ‘X får Y att
hamna Z via kontinuerlig fysisk förflyttning‘. Konstruktionen kan förekomma med ett stort antal verb med ungefär samma betydelse (t.ex. forsla,
transportera, baxa, flytta, dra, m.fl.) och är följaktligen betydligt mer produktiv än konstruktionen i (33a). Konstruktionen i (33b) är således en generalisering över flera förekomster med närliggande betydelse, en generalisering som i sig kan antas motsvara ett konventionaliserat mönster med specifik betydelse.40
En ännu mer generell konstruktion uttrycks av exempel (33c). Detta
mönster är till skillnad från konstruktionen i (33b) inte knutet till en specifik
typ av verblexem. Generaliseringen har alltså specifik kausativ-resultativ
betydelse (‘X agerar så att Y försvinner‘) även om det verb som instansierar
konstruktionen t.ex. är intransitivt, och därtill saknar rörelsebetydelse, se
(34).
34.

Kim andades bort sin migrän.

Andas förekommer typiskt i satser med oavgränsad aktionsart, men denna
bort-konstruktion har alltså avgränsad, kausativ betydelse. Om exemplet
vore en isolerad förekomst skulle det röra sig om en mycket begränsad konstruktion, men eftersom samma betydelse kan realiseras av ett stort antal
olika verb (äta bort sin huvudvärk, jogga bort sömnlösheten, cykla bort
övervikten) bör man rimligen behandla uttryckstypen som ett produktivt
mönster med egen, konventionaliserad innebörd. Det som vid en första anblick kan te sig som ett avvikande uttryck visar sig dessutom alltså ha stora
likheter med en regelbundet bildad grammatisk konstruktion.
Huruvida en konstruktion kan instansieras av ett eller flera olika verb påverkar emellertid inte mönstrets status som konstruktion, bara hur pass produktiv konstruktionen är. En konstruktion brukar definieras som en språklig
abstraktion/generalisering med viss betydelse som vi lagrar i våra hjärnor
oavsett dess lexikaliseringsgrad (se Goldberg 1995, 2006, 2013). Vidare
antas uttryckstyper på alla språkliga nivåer vara konventionaliserade form–
betydelsepar – i allt väsentligt saussureanska tecken (se de Saussure
2006:65–70 [1916]) – med olika komplexitetsgrad och på olika abstraktionsnivåer. Ord och idiom är alltså lika mycket konstruktioner som abstrakta
syntaktiska mönster, ‖by virtue of being symbolic form-meaning pairings‖
40

Ibland kallas förekomster/instanser/instansieringar av en viss konstruktion, dvs. de konkreta
språkliga yttrandena, för konstrukter (se t.ex. Fried 2008).
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(Hilpert 2014a:2). Det spelar heller ingen roll i vilken grad betydelsen är
härledbar ur de ingående delarna. Alla språkliga uttryck antas vara (instanser
av) konstruktioner, oavsett om betydelsen/formen är förutsägbar eller inte. 41

2.4.2 Konstruktionsgrammatik
Den konstruktionsgrammatiska synen på språkliga uttryck som tecken är inte
ny, men väl tillämpningen av den (Hoffman & Trousdale 2013:1).42 Utvecklingen av det strukturalistiska idéarvet till den ‖konstruktionsgrammatiska
konstruktionen‖ accelererade under 1980-talet – främst genom Fillmore
(t.ex. 1986, 1989), Fillmore, Kay & O‘Connor (1988), Kay & Fillmore
(1999) samt Lakoff (1987a). Många av idéerna hade sitt ursprung i tidigare
studier av Fillmore inom kasusgrammatik (Fillmore 1966, 1968) och ramsemantik (Fillmore 1977, 1982), men den mer explicita konstruktionsidén
växte sig starkare främst via olika fallstudier mot slutet av 80-talet. Lakoff
presenterade då sina analyser av de så kallade there-konstruktionerna, i vilka
han demonstrerade konstruktionernas holistiska betydelse, och att uttryckens
avvikande form kunde motiveras utifrån betydelsen.43
Fillmore, Kay & O‘Connors studie av ‖let alone-konstruktionen‖ (I barely got up in time to eat lunch, let alone cook breakfast; 1988:512) var en
annan teoretiskt tongivande undersökning. Denna studie visade att uttryck
som var syntaktiskt avvikande kunde uppvisa regelbundenhet och produktivitet i likhet med mer ‖ordinära‖ grammatiska konstruktioner. Syftet med
dessa studier var i mångt och mycket att argumentera för en språksyn där
man inte tog för givet att språket kan delas upp i ett lexikon och en grammatik: ‖we explore the view that the realm of idiomaticity in a language includes a great deal that is productive, highly structured, and worthy of serious
grammatical investigation‖ (a.a. s. 501).
Denna konstruktionsgrammatiska grundtanke befästes även i analysen av en
annan konstruktion, ‖the X:er the Y:er‖ (t.ex. the more the merrier).44
I sin beskrivning av konstruktionen anger Fillmore, Kay & O‘Connor (a.a. s.
507) följande:

41

Goldberg (2006) menar dock att ett uttryck med förutsägbar betydelse/form måste förekomma med tillräcklig frekvens för att räknas som en konstruktion (lagrad i hjärnan). Se
vidare t.ex. Hilpert (2014a:9 ff.) och Martola (2007) för en diskussion av olika definitioner av
konstruktioner (med utgångspunkt i Goldberg 1995).
42
Se Wray (2002:7–8) för en översikt av olika teorier som beskriver fixerade, formelartade
uttryck och deras relation till lexikonet.
43
Till exempel There’s the beep (Lakoff 1987:511, 509). Lakoff menar t.ex. att detta uttrycks
ovanliga form kan förklaras som en metaforisk utvidgning av den mer basala deiktiska konstruktionen There’s Harry.
44
Konstruktionen går även under namnet ―correlative comparative‖ (Culicover & Jackendoff
1999); jfr svenskans ju…desto (se Dooley 2014).
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In spite of the fact that it is host to a large number of fixed expressions, the
form has to be recognized as fully productive. Its member expressions are in
principle not listable: unlimitedly many new expressions can be constructed
within its pattern, their meanings constructed by means of semantic principles specifically tied to this construction.

I detta skede av konstruktionsgrammatikens utveckling låg ganska stort fokus på att motivera konstruktionens roll på den ‖grammatiska scenen‖ –
studierna var nämligen ett försök att motivera en annan grammatiksyn än
den som representerades av den dominerande generativa (chomskyanska)
grammatiktraditionen. Genom att visa att även udda språkliga uttryck kunde
ha grammatiska egenskaper, torgfördes idén att gränsen mellan grammatiken
och lexikonet kanske inte var så tydlig som man tidigare hade utgått från.45
Ett knappt decennium senare (1995) publicerades Adele Goldbergs inflytelserika monografi: Constructions: a construction grammar approach to
argument structure. Med sitt perspektiv på argumentstruktur – en utveckling
av bl.a. Lakoffs och Fillmores idéer – utgjorde även detta verk en tydlig
kontrast mot det traditionella, lexikalistiska perspektivet på argumentstruktur. Goldbergs kognitivt färgade idéer och argumenten för att språkliga uttryck i grunden har mer eller mindre holistisk betydelse har haft stor betydelse för den teoretiska utvecklingen av konstruktionsgrammatiken.46
Att konstruktioner i någon utsträckning ska vara oförutsägbara, syntaktiskt eller till sitt innehåll, kom att prägla synen på konstruktioner ganska
länge.47 Idag tillämpas emellertid konstruktionsgrammatiska analyser inte
bara på gränslandsfenomen utan på en större spridning av semantiska och
syntaktiska fenomen – både ‖reguljära‖ och mer avvikande konstruktioner –
både synkront och diakront (se t.ex. Michaelis 2012, Fried 2013, Fried u.u.
och Barðdal 2013). CxG är emellertid inte (och har aldrig varit) en enhetlig
45

Se även Lindström & Linell (2007) och deras analys av‖X-och-X-konstruktionen‖ exemplifierad av <Trolla till en snygg profilbild på Instagram. Eller snygg och snygg. Allt är ju
relativt.> Exemplet utmärker sig semantiskt genom att samordningen av de två adjektiven
saknar additiv innebörd (jfr t.ex. bilen är gul och svart). Uttrycket snygg och snygg har istället
en slags koncessiv funktion som går ut på att omförhandla betydelsen av snygg i det tidigare
yttrandet. I princip oavsett vilket ord (ordklass) som instanserar X-leden får konstruktionen
samma betydelse, och konstruktionen uppvisar stora likheter med en ‖grammatiskt bildad
konstruktion‖ (SAG 1:32).
46
De flesta konstruktionsgrammatiker förhåller sig till hennes arbete på ett eller annat sätt.
Långt ifrån alla är överens med (alla inslag i) Goldbergs teori, men man ser faktiskt ganska få
analyser utan referenser till hennes forskning. Som galjonsfigur för konstruktionsgrammatiken generellt, och den kognitiva varianten av CxG i synnerhet, är det också ofta just Goldberg
som utsätts för teoriextern kritik (se t.ex. Adger 2013).
47
Det finns för övrigt fortfarande en utbredd föreställning inom andra grammatikteorier att
konstruktioner (inom CxG) primärt utgörs av syntaktiskt avvikande fraser eller halvlexikaliserade uttryck som befinner sig i gränslandet mellan idiom och grammatiskt ‖regelbundna‖
uttryck (se t.ex. Asudeh et al. 2013:1). Se dock Hilpert (2014a:5.ff.) för en diskussion om hur
stort detta gränsland faktiskt är; ett utsnitt av autentiskt språk visar också att gränsen mellan
idiomatiska och mer grammatiskt bildade konstruktioner ofta kan vara mycket svår att dra.
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grammatisk teori utan bör betraktas som ett nätverk av besläktade modeller
med olika teoretiska arv, syften och tillämpningsområden.
2.4.2.1 Vårt konstruktikon
Dagens olika CxG-inriktningar är förenade i sin syn på språkliga uttryck som
konstruktioner och i tanken att dessa konstruktioner är språkets centrala
byggstenar. Goldberg (2013b) redovisar ett antal specifika gemensamma
principer för olika konstruktionsgrammatiska varianter (som typiskt koncentrerar sig på någon eller några av dessa principer). En grundpelare är att såväl fraskonstruktioner som lexikala konstruktioner är ‖learned pairings of
form and function‖ (a.a. s. 15), och en annan att konstruktioner utgör ett
nätverk där olika konstruktioner länkas till varandra via form eller betydelse
(se t.ex. Goldberg 1995).48
Ytterligare en lärosats, åtminstone för den kognitivt präglade konstruktionsgrammatiken, är att man inte antar underliggande strukturer – betydelsen är alltid knuten till ett uttrycks (fonetiskt realiserade) form: ‖What you
see is what you get‖ (Goldberg 2006). Detta kan jämföras med chomskyansk
grammatikteori, där konstruktioner är att betrakta som epifenomen (Chomsky 1995:129). Inom CxG är det själva konstruktionerna som utgör språkets
grundläggande byggstenar. Man utgår inte från ett begränsat antal underliggande regler utan ser själva konstruktionerna som komplexa behållare av det
grammatiska, semantiska och pragmatiska innehåll språkbrukare behöver för
att kommunicera. När man behärskar en konstruktion (dvs. när man har memorerat, lärt in den) kan den användas för att skapa och tolka nya yttranden.
Den språkliga repertoaren är alltså i praktiken summan av de konstruktioner
som har internaliserats, språkbrukarens konstruktikon (Fillmore 1988).49
Detta konstruktikon inbegriper som sagt konstruktioner på alla språkliga
nivåer, av olika komplexitet och med olika typer av innehåll. Inom CxG
blundar man inte för att språket innehåller idiom, bildspråk, genretypiskt
språk samt allehanda former av kreativt språkbruk och idiosynkrasier, men
man anser alltså att sådana gränslandsfenomen har en rättmätig plats i språksystemet tillsammans med mer typiskt grammatiska konstruktioner. Istället
48

Konstruktioner kan också användas för att beskriva skillnader och likheter mellan olika
språk. Genom att hänvisa till kognitiva processer och funktioner i olika konstruktioner kan
man göra generella observationer om olika språk (se t.ex. Croft 2001, 2013). I olika hög grad
antar olika konstruktionsgrammatiska varianter också att språkförmåga innebär kunskap om
både specifika lexikala enheter och generaliseringar, ‖at varying levels of specificity (Goldberg 2013:16). Ett sådant perspektiv kallas ofta ‖usage-based‖ (se t.ex. Tomasello 2003,
Bybee & Eddington 2006: 25 f., Bybee 2013; se också Perek 2015:6 ff. för en diskussion av
‖usage-based linguistics‖), vilket också innebär att man ser grammatiska strukturer som resultatet av konventionaliseringen av frekventa mönster i språkbruk. Min undersökning faller
inom ramen för kognitiv konstruktionsgrammatik och ett ‖usage-based‖-perspektiv.
49
‖Konstruktikonet‖ förekommer också i konkret form som en digital resurs, en databas med
konstruktioner man kan söka i som ligger på Språkbankens hemsida:
http://spraakbanken.gu.se/swe/sweccn (se Lyngfelt m.fl. 2014). Digitala konstruktikon är
under utveckling i flera andra länder (för flera språk).
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för att dra kategoriska gränser mellan lexikonet och grammatiken opererar
man med en gradlinje från det allmänna till det specifika.
Croft & Cruse (2004:255) erbjuder en tabelluppställning av konstruktionsgrammatikens ‖lexikon-syntaxkontinuum‖, där allt från lexikalt helt
fyllda fraser samsas med maximalt schematiska mönster; de förra hör typiskt
hemma i lexikonet, de senare i grammatiken. I Tabell 2 redovisas en motsvarande variant för svenskt vidkommande (jfr Lyngfelt m.fl. 2014:271).
Tabell 2: Ett svenskt lexikon-syntaxkontinuum
Konstruktion

Typ och exempel

Helt schematisk
Delvis schematisk

Syntax: S [NP VP]; VP [V NP NP]
Argumentmönster: NP ge NP NP, V sig Resultat;
Lexem: bok [num, spec], äta [tempus]
Idiom: ta [tempus] sin Mats ur skolan, sista minuten-resa
[num/spec], [subj] få [tempus] sina [poss] fiskar varma
Morfem/ord/lexikon: oj, pre-, okej, god kväll

Delvis fixerad
Helt fixerad50

Tabell 2 innehåller exempel på olika nivåer av konstruktioner i vårt ‖konstruktikon‖, dvs. allt från helt schematiska konstruktioner, dvs. den högsta
graden av abstraherat språkbruk, till morfem. Däremellan återfinns exempelvis idiom, dvs. uttryck fast betydelse men som kan vara formellt flexibla.
Det är således ‖constructions all the way down‖ (Goldberg 2006:18). De
olika konstruktionstyperna antas därtill vara länkade och tillsammans forma
ett nätverk, där exempelvis konstruktioner med mer specifik betydelse antas
vara instansieringar av mer abstrakta konstruktioner. De olika bortkonstruktionerna beskrivs också som ett nätverk av konstruktioner på olika
abstraktionsnivåer länkade till varandra (se t.ex. avsnitt 7.4).

2.5 Avslutning
Det här är en undersökning av ord i kontext, fångad av det specifika mönstret [subjekt verb bort objekt]. Utgångspunkten är att både argumentstruktur
och kausativ betydelse i stor utsträckning är avhängig hela det syntaktiska
mönstret och inte blott verbet, eller verb-partikelförbindelsen.
Kausativitet utgör det semantiska ramverket i analysen av argumentstruktur, och (kausativa) semantiska ramar tillämpas för att tolka och beskriva
verbets semantik i olika förekomster av [subjekt verb bort objekt]. Min undersökning fokuserar primärt på semantiska egenskaper och ligger nära den
50

SAG (1:170): ‖fast ordgrupp som har en helhetsbetydelse (ungefär som ett enda lexikonord)
och där orden i ordgruppen har oföränderlig form och ordning och heller inte kan skiljas åt:
på grund av, med barn, eld upphör, god kväll.‖
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kognitiva konstruktionsgrammatiken (t.ex. Goldberg 1995, 2006, 2013b). En
kognitiv influens är t.ex. synen på bort-konstruktionerna som uttryck för
basala kausativa strukturer.
De språkliga uttryck som knyter ihop den semantiska ramen och argumentstrukturen är så kallade konstruktioner. I bort-konstruktionerna samspelar betydelsen hos de ord som utgör mönstret med betydelsen hos den övergripande frasbildningen. Den konstruktionssyn som präglar min undersökning speglas ganska väl av den relativt utförliga beskrivningen av vad en
konstruktion är hos Fried & Östman (2004:22). Definitionen framhåller konstruktionens ofta holistiska natur samtidigt som den lyfter fram de ingående
ordens betydelse för sammanhanget:
Linguistic expressions often reflect the effect of interaction between constructional patterns and the words that fit in them: words […] contribute specific semantic properties to any larger construction they occur in, but a construction may also modify some of those properties, as well as add features of
its own. It follows that the overall interpretation associated with a given construction may not be – and in fact seldom is – just the sum of its parts.

Min grundsyn är att lexikala och konstruktionella faktorer samverkar, och
detta perspektiv kommer att utvecklas successivt i framställningen. Konstruktioner antas vidare utgöra ett slags hierarkiskt nätverk, där specifika
konstruktioner betraktas som instansieringar av mer abstrakta mönster. Ur ett
sådant perspektiv kan vi tentativt dels sortera vårt lexikon (vårt konstruktikon), dels förklara relationen mellan prototypiska och perifera instansieringar av samma överordnade mönster; det är med hänvisning till mer generella
mönster (kontexter) vi exempelvis kan motivera lexikalt avvikande argumentstruktur.
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3 Argumentstruktur

I detta andra teorikapitel behandlas argumentstruktur mera ingående, eftersom det som primärt karakteriserar de kausativa bort-konstruktionerna är
deras argumentstruktur.51 Avsnitt 3.1 ger en inledande och ganska översiktlig
presentation av argumentstrukturbegreppet i denna studie och hur det förhåller sig till valensbegreppet. I avsnitt 3.2 diskuteras semantiska roller, det
lexiko-semantiska verktyget i analysen av bort-konstruktionerna. Genom att
med hjälp av roller beskriva argumentstrukturen både i bort-konstruktionerna och i verbens lexikala betydelse kan jag illustrera eventuella skillnader mellan de båda. I avsnitt 3.3 diskuteras olika konstruktionella effekter
på argumentstruktur, till exempel förekomsten av explicita argument som
inte förutsätts av verbet, eller att vissa lexikalt bundna argument inte uttrycks. I avsnitt 3.4 slutligen diskuteras olika teoretiska infallsvinklar på
argumentstruktur. Jag utgår här ifrån olika konstruktionsgrammatiska modeller och exkluderar andra teoretiska infallsvinklar, t.ex. den (i huvudsak tyska) lexikografiskt präglade valensforskningen.52 Detta avsnitt avslutas med
en beskrivning av min egen infallsvinkel (se avsnitt 3.4.4) på argumentstruktur, följt av en kortare summering av kapitlets innehåll.

3.1 Valens
Argumentstruktur kan vara både lexikal och konstruktionsdriven, men termen valens avser enbart lexikal argumentstruktur.53 Argumentstruktur har
traditionellt också betraktats som i huvudsak lexikalt styrd, även om en annan syn på argumentstruktur har etablerats på senare år. Den traditionella
synen delas av den lexikografiskt orienterade valensforskningen samt många
51

Det här är inte en studie av valens i sig, i form av t.ex. en redovisning av ett språks möjliga
syntaktiska strukturer med diverse förteckningar över olika typer av komplement till verb (se
t.ex. SAG och Toporowska Gronostaj 1996; se också Andersson 1977, eller Martola 2007, i
synnerhet s. 276 ff. för en gedigen diskussion av valens).
52
Med undantag av t.ex. Herbst (2014) samt Herbst & Schüller (2008). I kölvattnet av Tesnière är det för övrigt främst i Tyskland som valensforskningen utvecklats; enligt Herbst &
Schüller (2008:109) utgör valensteori dessutom en form av standardmodell för syntaktisk
analys i Tyskland.
53
Herbst (2014) använder beteckningen valenskonstruktion, ungefär i samma betydelse som
minikonstruktion (se avsnitt 3.4.3), dvs. i praktiken konstruktion med verbspecifik argumentstruktur.
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lexikalistiska (och flertalet icke-lexikalistiska) grammatiska teorier, medan
CxG förespråkar en argumentstruktursyn där konstruktioner kan fylla en
viktig funktion som komplement till lexikalistiska förklaringar. I inledningen
(avsnitt 1.1.1) redogjorde jag kortfattat för argumentstruktur och för den
begreppsliga distinktionen mellan valens och argumentstruktur. Följande
avsnitt är en utveckling av detta resonemang.
SAG (1:236) ger en ganska rättfram definition av valens, nämligen ‖ett
ords semantiska eller syntaktiska krav på sin omgivning‖. Valens brukar
diskuteras främst med avseende på verb, men även t.ex. adjektiv och substantiv omfattas av konceptet. Ett adjektiv som exempelvis arg förutsätter
två argument, den som är arg och föremålet för ilskan. I en predikativ konstruktion uttrycks den som är arg av subjektet, medan föremålet för ilskan
kan framgå av rektionen i en prepositionsfras som knyts till adjektivet: Kim
är arg på Robin; Kim är arg på att ryggen inte håller. Ett substantiv som
lock implicerar någon form av behållare (locket på burken), och ordet misstanke implicerar bl.a. föremålet för misstanken, ofta realiserad i form av en
om-fras (misstanke om brott).
I avsnitt 1.1.1 konstaterades att ett verbs argument ofta har en syntaktisk
representation. I t.ex. SAG delas dessa två sidor av valensen in i semantisk
respektive syntaktisk valens.54 Semantisk valens definieras som ‖det valensbärande ordets krav på semantisk roll hos aktanterna‖, och den syntaktiska
valensen motsvarar ‖det valensbärande ordets konstruktionsschema, dvs. det
sätt varpå aktanterna anges just vid detta ord och i vilken mån aktanterna
obligatoriskt måste anges‖ (SAG 1:236). Den semantiska valensen anger
med denna syn de argument – eller, med SAG:s terminologi, aktanter – ordet förutsätter, medan den syntaktiska valensen avser vilka argument som
ges ett språkligt uttryck och på vilket sätt. Den semantiska valensen betraktas alltså som en förutsättning för den syntaktiska.
En gemensam valensmodell för semantisk och syntaktisk valens erbjuds
av Herbst & Schüller (2008:106). Nedan följer min översättning av deras
‖basic valency approach‖ (originalets fetstil).
1. Ett led kan betraktas som valensbärare om det frigör en eller fler
valensplatser som kan eller måste realiseras av ett satsled.
2. På syntaktisk nivå beskrivs en valensplats i enlighet med den typ
av satsled som kan fylla platsen. Platsen kan realiseras som en
fras eller en sats.
3. Semantiskt kan valensplatserna beskrivas i form av deltagare
med deltagarroller som beskriver satsledets semantiska funktion
i satsen.

54
Denna uppdelning görs i praktiken också i konstruktionsgrammatiska analyser av argumentstruktur, även om man inte använder samma termer.
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4. Med avseende på optionalitet karakteriseras valensplatserna utifrån om de måste, eller kan, fyllas av ett satsled.
5. Fria led ingår inte i valensbeskrivningen.
Punkt 1 konstaterar att vissa ord (framför allt verb) beskriver aktioner som
innehåller vissa argument, vilka kan eller måste uttryckas syntaktiskt.
Punkt 2 anger att de syntaktiska (realiserade) argumenten definieras utifrån de grammatiska funktioner som argumenten realiserar, t.ex. subjekt och
objekt.
Punkt 3 beskriver den semantiska valensen. Deltagare motsvarar semantiskt argument (även aktanter, se t.ex. SAG) och deltagarroller är samma
sak som semantiska roller, dvs. deltagarnas/aktanternas/argumentens semantiska funktion i den aktion som uttrycks.
Punkt 4 knyter an till punkt 1 och anger att vissa argument måste uttryckas syntaktiskt (Kim tycker inte om att bli kallad lat, Kim begick ett misstag),
medan andra kan vara mer optionella (Kim sitter och läser en bok, Kim äter
en macka), jfr SAG (1:236; 3:258). Samtliga bort-konstruktioner jag undersöker har ett realiserat direkt objekt, men detta objekt motsvarar (som framgått) inte alltid ett argument i verbets lexikala valens (Kim åt bort sin huvudvärk).
Punkt 5 innebär en distinktion mellan argument och icke-valensbundna
satsled.55 Argument förutsätts alltså av verbets betydelse, oavsett om de uttrycks eller inte, medan fria led inte är semantiskt knutna till valensbäraren
och därmed inte behöver uttryckas (gäller t.ex. adverbialet på bänken i Kim
äter glass på bänken).
Det är emellertid långt ifrån enkelt att dra skarpa gränser mellan bundna
och fria led. I [subjekt verb bort objekt]-konstruktionerna är bort ett av tre
explicita bundna argument, men i relation till verbet kan adverbets status
som bundet valensled variera.56 Det är emellertid inte så enkelt att kategoriskt beskriva dessa gradskillnader. I (1) förekommer en handfull olika relationer mellan verb och bort:
1.
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a.
b.
c.
d.
e.

Kim kastade bort bollen.
Kim ställde bort vinterskorna.
Kim tvättade bort sminket.
Kim klemade bort barnen.
Kim tappade bort nyckeln.

För vidare diskussion om svenska förhållanden med avseende på obligatoriska, optionella
och fria bestämningar hänvisas till SAG, Toporowska Gronostaj (1996) och Martola (2007;
avsnitt 9.1). För engelskans del, se t.ex. Kay (2005:86–95).
56
I avsnitt 2.1.3 angav jag att bort prediceras om objektet. Bort är alltså predikatet, och objekts-NP:n (eller rättare sagt, ‖subjekt 2‖) följaktligen ett argument till bort. En annan variant
är att se både NP:n (i form av subjektsargument) och bort (i form av plats-/mål-argument)
som argument till ett osynligt verb i den predikativa strukturen [bort (v) NP].
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I (1a) kan bort strykas utan att meningen blir ogrammatisk, och bort skulle
därmed kunna betraktas som ett icke-bundet valensled. Å andra sidan implicerar ju kasta att det som utsätts för påverkan faktiskt rör sig i en riktning,
och därmed torde den typen av lexem i praktiken sällan förekomma utan
adverbiell modifiering (riktning ingår åtminstone i den semantiska valensen).
I betydelsen ‘få (ngt) att fara i en båge genom luften‘ (NEO) förutsätter kasta
närmast ett adverbial, och därmed är det alltså inte givet att man betraktar
bort som ett fritt led (jfr Martola 2007:263). I (1b) är det möjligen mer uppenbart att bort motsvarar ett lexikalt argument till verbet ställa, eftersom
detta verb fordrar ett platsargument (Kim ställde vinterskorna i garderoben;
jfr *Kim ställde vinterskorna). Gränsen mellan (a) och (b) är emellertid inte
skarp. Exempel (1c) är ett annat gränsfall: det ingår inget plats- eller riktningsargument i valensen för verbet tvätta, men samtidigt blir exemplet feltolkat om adverbialet stryks (Kim tvättade sminket).57 I de sista två, lexikaliserade verb-partikelkonstruktionerna, kan partikeln ses som en del av ett
komplext lexem lika väl som ett valensled till verbet. I beskrivningen av de
olika bort-konstruktionerna i kapitel 5 kommer jag att gå närmare in på
bort:s argumentstatus (i förhållande till verbet) i de olika konstruktionerna.
Argumentstruktur/valens kan som helhet diskuteras utifrån punkterna 1–5
ovan, och man kan välja att fokusera mer på vissa aspekter. I följande avsnitt
utvecklar jag relationen mellan valens- och huvudordsbegreppet.

3.1.1 Lexikalistisk valenssyn
I princip alla grammatikteorier lutar sig mot det så kallade huvudordsbegreppet, vilket innebär att varje fras har ett dominerande led som tillhör en
specifik ordklass. I en nominalfras är ett substantiv eller ett pronomen huvudord (smaskiga jordgubbar; hon därborta), i en adjektivfras ett adjektiv
(nöjd med erbjudandet), i en prepositionsfras (utanför huset) en preposition,
och i en verbfras (föreläsa om budgeten) slutligen ett verb (SAG I:50).
Att relationen huvudord–valens spelar en avgörande roll i den traditionella valenssynen är klart. I SAG (1:40) t.ex. är ‖det dependensgrammatiska
huvudordsbegreppet centralt, liksom också föreställningen om ords valens,
dvs. deras förmåga att till sig knyta andra led med en viss form i en viss betydelserelation‖. Denna valenssyn har varit den förhärskande synen på argumentstruktur inom olika så kallade dependensgrammatiska teorier inspirerade av Tesnière. Goldberg (2013a:440–441) uttrycker den traditionella valenssynen med följande ord:

57

Att tvätta NP och tvätta bort NP betyder olika sak implicerar inte att bort är ett valensled
till tvätta. Även fria led (‖adjunkter‖) kan förändra betydelsen.
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As the head of the verb phrase, the main verb of the sentence is widely assumed to play the pivotal role in interpretation by specifying the way that
overt arguments are related to one another. Almost any traditional grammar
book, or introductory logic or linguistic class will likely begin with a discussion of sentence types with a classification of verbs according to how many
arguments they ‗take‘.

Intransitiva verb ger alltså intransitiva verbfraser (Kim simmar), monotransitiva verb ger monotransitiva verbfraser (Kim äter glass) och bitransitiva
verbfraser är följaktligen uppbyggda omkring bitransitiva verb(huvud), t.ex.
ge (ngn ngt), tillfoga (ngn ngt) eller förvägra (ngn ngt).
Givet att valens antas vara knuten till verbfrasens huvudord kallas den
ibland också huvuddriven. Även inom olika teorier som utgår från huvudordsbegreppet kan valenssynen variera, t.ex. med avseende på hur stor vikt
man tillmäter de enskilda orden. Synen på valens som knuten till ett huvudord kallas ibland också lexikalistisk: ‖In lexical (or lexicalist) approaches,
words are phonological forms paired with valence structures (also called
predicate argument structures) (Wechsler 2015:187; se också Bresnan
2001:304).58 Lexikalistiska teorier utmärks av att man inte stannar vid traditionella valensled, utan betraktar grammatisk struktur som lexikalt styrd i
större utsträckning än så. Det har framgått att konstruktioner verkar kunna ha
visst inflytande på verbs argumentuppsättning. Den teoretiska lösningen
inom vissa lexikalistiska teorier för att motivera verbet/huvudordet som valensbärare trots att argumentstrukturen inte är valensbunden är så kallade
lexikala regler. Detta begrepp förekommer inte inom traditionell svensk
grammatik, utan tillämpas enbart i teorier som förklarar explicit syntaktisk
utformning med utgångspunkt i underliggande (dolda, abstrakta) strukturer.
I det här sammanhanget används lexikala regler för att generera nya lexem från ett ‖basverb‖. De fungerar alltså i praktiken som avledningar; ur ett
verb med viss valens avleder man ett nytt verb med ny valens. Man kan till
exempel tänka sig det bitransitiva verbet steka, i Kim stekte Robin några
köttbullar, som avlett ur det transitiva basverbet steka ngt. En annan lösning
är att betrakta båda valensstrukturerna som två separata lexem abstraherade
ur samma gemensamma potential förknippad med verbet steka.
Müller & Wechsler (2014) har ett utpräglat lexikalistiskt perspektiv på
argumentstruktur, och i deras analys tillämpas just lexikala regler för att
motivera verbet som både frashuvud och valensbärare. För Müller & Wechsler är abstraktionen av verbet i olika användningskontexter centralt för deras
syn på valens: ‖structure [dvs. argumentstrukturen] is abstracted from the
actual syntactic context of particular tokens of the verb‖ (a.a. s. 61).
58

Inom vissa grammatiktraditioner kallas dessa valensstrukturer subkategoriseringsramar;
termen brukar förknippas med Chomsky (Chomsky 1965; se också Platzack 1998). Observera
att denna valenssyn primärt tar fasta på syntaktiska aspekter av valens; enligt Bresnan är
argumentstruktur ‖fundamentally a lexical syntactic construct, not a semantic one‖
(2001:304).
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Detta innebär att man i viss mening ansluter sig till den allmänna synen på
lexikal betydelse som en ‖abstraktion ur ordets betydelse i olika användningskontexter‖ (Norén 1996:19), men på så sätt att denna abstraktion sker
lokalt i den konkreta förekomsten, inte enbart att en specifik betydelse hos
ett verb via hög frekvens konventionaliseras i en språkgemenskap och på sikt
förknippas med verbet.
Via abstraktionen avleds alltså ett nytt verb, och avledningen bygger på
ett utnyttjande av resurser i den gemensamma betydelsepotential som är
tillgänglig för det verb som ska avledas. Müller & Wechsler (2014:11) påpekar att man inte ska tolka verbets valens som helt fixerad, utan att det snarare
handlar om ett slags basverbs inherenta förmåga att konstrueras med olika
argument: ‖In other words, the lexicalist‘s predicate argument structure indicates the verb‘s potential rather than actual combination with phrasal arguments‖ (jfr Herbst 2014:167).59 Den ‖oavledda‖ och den ‖avledda‖ betydelsen delar på ett plan en gemensam ‖super type‖ (Müller & Wechsler
2014:5). Verb kan således uppvisa flera valensmönster (se också avsnitt
3.4.3), där vissa är mer typiska för verbet än andra: ‖Once abstracted, that
valence structure can meet other fates besides licensing the phrasal structure
that it most directly encodes‖ (Müller & Wechsler 2014:61).60 Ur detta perspektiv kan man t.ex. anta att bitransitiv användning av verbet kasta i (2) har
avletts via en lexikal regel ur den mer etablerade transitiva grundbetydelsen
(kasta något):
2.

Jag kastade henne ett par ljusa jeans shorts med både slitningar och silvriga
nitar. (S)

Müller (2006:23) beskriver (en viss typ av) lexikala reglers funktion på
följande sätt: ‖Lexical rule-based approaches assume a lexical rule that takes
an intransitive (version of a) verb as input and licenses a special lexical
item, that selects for an additional object and a secondary predicate‖. Tilllämpningen av lexikala regler blir med andra ord en förutsättning för att
kunna behålla ett huvuddrivet valensperspektiv. Goldberg (2013a:442) beskriver de lexikala reglernas uppgift enligt följande: ‖lexical rules generally
take a basic sense of a verb and derive an extended, distinct sense and in this
way attribute differences in clausal semantics directly to the main verb involved‖ (se också Jackendoff 2013:77). Jag återkommer till detta i avsnitt
3.4, där olika konstruktionsgrammatiska infallsvinklar på argumentstruktur
diskuteras.
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Den här infallsvinkeln på argumentstruktur ligger i praktiken mycket nära de perspektiv
som beskrivs i avsnitt 3.4.1 och 3.4.3, med vissa centrala teoretiska skillnader.
60
Jackendoff (1997:556) pekar också på möjligheten att ‖the core meaning of a verb can be
underspecified and therefore be compatible with more than one construction‖.
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3.1.2 Argumentstrukturbegreppet
Även om huvudordsbegreppet är en fundamental strukturell egenskap i
språksystemet menar konstruktionsgrammatiken att valens inte behöver vara
knuten enbart till huvudordet. Argument är knutna till en aktion (en handling
eller ett tillstånd) och denna aktion kan vara mer än enbart en projektion av
verbets betydelse.
Denna syn på argumentstruktur, som innebär ett skifte i fokus från verb
till frasbildningen i sin helhet, har vuxit sig stark främst inom vissa delar av
konstruktionsgrammatiken. I dessa mindre lexikalistiska varianter tillämpar
man inte enbart valensbegreppet utan använder i regel termen argumentstruktur generellt. Lexikal valens är så att säga bara ena sidan av myntet –
något som argumentstrukturen förhåller sig till men inte helt och hållet styrs
av.
Argumentstrukturbegreppet är relativt nytt i svensk grammatiktradition.
Det är inlånat från engelskan, och har i svensk litteratur främst använts i
undersökningar som just betonat konstruktioners effekt på lexikal valens (se
t.ex. Lyngfelt 2007, 2010 och Martola 2007). Den engelska termen argument
structure omfattar i regel både syntaktisk och semantisk valens, men ibland
används termen eventstruktur om man specifikt avser den semantiska valensen (se t.ex. Levin & Rappaport Hovav 2005). Varianter som semantic respektive syntactic argument structure förekommer emellertid också. En relativt ny svensk lärobok i generativ (minimalistisk) grammatik, Den fantastiska grammatiken, (Platzack 2011) använder argumentstruktur enligt anglosaxisk tradition och drar ingen gräns mellan semantisk och syntaktisk valens
(se även Platzack 2009). I SAG (1:154) förekommer dock inte termen argumentstruktur annat än i termförklaringarna, och avser enbart semantisk valens. Det kan uppenbarligen variera hur man definierar termen argumentstruktur. Termval och definition beror delvis på vilken teoretisk infallsvinkel
man har; mer lexikalistiskt präglade grammatiska teorier tenderar som sagt
att tala om valens snarare än om argumentstruktur.61
När jag talar om bort-konstruktionernas argumentstruktur avses hur semantiska argument (den semantiska valensen) realiseras syntaktiskt och vad
argumenten har för semantisk funktion. När syntaktiska argument åsyftas
använder jag i regel grammatiska funktionstermer som t.ex. direkt objekt.
Termen objektsargument syftar alltså normalt inte på ett syntaktiskt satsled,
utan på verbets ‖semantiska objekt‖ (aktanten, deltagaren) t.ex. det som inte
uttrycks i exemplet Kim handlade bort tristessen, dvs. det som Kim faktiskt
handlade. Det direkta objektet (tristessen) uttrycker förstås också ett semantiskt argument, men inte verbets objektsargument. Det är istället ett argument i konstruktionen, och motsvarar där snarare ett subjektsargument i
61

Den begreppsliga kopplingen mellan valens och lexikala enheter motsvarar de facto användningen i kemi och är begreppsinherent; det handlar inte bara om en terminologisk konvention.
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småsatsstrukturen bort + NP: ‘Kim handlade (något) så att tristessen försvann‘ (se avsnitt 2.1.3).

3.2 Semantiska roller
En viktig del i den lexiko-semantiska analysen av bort-konstruktionerna är
att beskriva och särskilja argumentens semantiska funktion i de olika kausativa strukturerna. Argument kan nämligen – beroende på konstruktion – uppvisa olika betydelserelationer i förhållande till varandra och till den aktion
som uttrycks. Dessa relationer beskrivs ibland i form av semantiska roller,
eller deltagarroller; en ‖roll‖ är alltså en karakterisering av ett arguments
semantiska funktion. Ofta bestäms de semantiska rollerna av verbet, men i
vissa bort-konstruktioner är det aktionen som helhet som avgör argumentens
semantiska funktion.
Semantiska roller definierar alltså argumentens betydelse i förhållande till
aktionen, och till varandra (Fillmore 1977:66), jfr (3a) och (3b).62
3.

a. Kim äter pizza.
b. Kim älskar pizza.

Exempel (3a) och (3b) instansierar samma syntaktiska mönster, men verben
förutsätter olika typer av semantiska argument: ‖ätaren‖ och ‖det som äts‖
respektive ‖den som älskar‖ och ‖det som älskas‖. För att särskilja de två
verbspecifika argumentuppsättningarna kan mer generella beteckningar användas. Subjektsargument som utför handlingen aktivt och avsiktligt (som i
3a) etiketteras ibland med den semantiska rollen AGENT. När typiska AGENTER förekommer i transitiva (kausativa) konstruktioner följer ofta att det
objekt som utsätts för agentens aktiva, avsiktliga handlande påverkas på ett
ganska konkret och omfattande sätt. Den sortens objektsargument kallas ofta
PATIENT. AGENT och PATIENT utgör alltså ett rollpar som speglar varandra i
sin respektive relation till verbet, i typiskt transitiva/kausativa uttryck.63
62

Konceptet med semantiska roller bottnar i Fillmores så kallade kasusgrammatik (Fillmore
1966, 1968, 1977). Begreppet kasus (‘case‘) motsvarar i princip semantisk roll, och Fillmores
grammatikteori var alltså en form av valens-/argumentstrukturteori. Fillmore (1977:60) karakteriserar själv teorin som en grammatisk modell som tar sin utgångspunkt i den semantiska
valensen. Kasusgrammatiken kom att få stor betydelse för den fortsatta diskussionen om
valens och semantiska roller, och även Jackendoff (1972) anses ha haft ett betydande teoretiskt inflytande (se Dowty 1991:548ff.). För svenskans del brukar Brodda (1973) lyftas fram
som en pionjär inom forskningen på semantiska roller.
63
Definitioner av prototypiska semantiska roller som AGENT och PATIENT tenderar att tangera
beskrivningar av olika aktörer i kausala relationer (dvs. ‖påverkare‖ och ‖påverkad‖), vilket
Levin & Rappaport Hovav (2005:119) också påpekar: ―Some of the most commonly proposed
semantic roles are given definitions in terms of configurations in causal chains‖. En AGENT
beskrivs t.ex. av Croft (1991:176) explicit som ―the initiator of an act of volitional causation‖.
Att knyta argumentstruktur till kausativitet (genom att länka argumenten till olika aktörer i en
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I (3b) är subjektsargumentet en mindre aktiv utförare av handlingen, dvs.
ingen typisk AGENT. Subjektet upplever snarare objektsargumentet, och denna subjektsroll kallas därmed ofta just UPPLEVARE.
En poäng med semantiska roller är alltså att de är mer generella än de
verbspecifika argumenten, vilket framgår av Tabell 3.
Tabell 3: Verbspecifika argument och generella semantiska roller
Verb

Verbspecifika argument

Semantiska roller

Syntaktisk funktion

Äta
Dricka
Kasta
Sparka

den som äteri, födanj
den som drickeri, vätskanj
kastareni, det som kastasj
sparkareni, det som sparkasj

agenti, patientj
agenti, patientj
agenti, patientj
agenti, patientj

subjekti, objektj
subjekti, objektj
subjekti, objektj
subjekti, objektj

Tabell 3 illustrerar att olika verbspecifika argument kan sammanföras till
mer generella roller som tar fasta på argumentets relation till verbet, delvis
oavsett verb.64 Verbroller som ätare, drickare, kastare, sparkare kan alltså
beskrivas som AGENTER, medan den som påverkas av handlingen typiskt
tilldelas rollen PATIENT. 65
Argumentstrukturen i de syntaktiskt transitiva bort-konstruktionerna kan
beskrivas just i form av olika rollkombinationer, och det är via analys av
dessa kombinationer – förankrade i olika kausativa strukturer – jag t.ex. motiverar att intransitiva verb tar direkta objekt i vissa konstruktioner. Det huvudsakliga kriteriet för att stipulera olika konstruktioner i materialet är vilka
typer av semantiska roller som förekommer och hur dessa realiseras. Genom
denna analys kan jag få en uppfattning om hur många olika verb som har
samma rolluppsättning (dvs. den semantiska variationen inom en konstruktion), och om samma verb förekommer med olika rolluppsättningar (dvs. om
ett verb kan instansiera olika konstruktioner). Genom att systematiskt jämföra de verbspecifika rollerna (lexikal argumentstruktur) med eventuella konstruktionsspecifika roller kan relationen mellan verb och konstruktion preciseras.

kausal kedja) är en välbekant modell för argumentrealisering, se t.ex. Croft (1991), (2012),
(2014); DeLancey (1984) och Langacker (1987).
64
Rollerna är heller inte knutna till en specifik grammatisk funktion (i så fall hade man inte
behövt olika termer för den syntaktiska och den semantiska analysen). Ett subjekt behöver
alltså inte vara AGENT. Å andra sidan är relationen mellan syntaktisk funktion och semantisk
roll inte godtycklig; AGENTER t.ex. är alltid subjekt i aktiva satser (Kimagent har mördat Robin).
Däremot kan subjektet ha en annan roll om AGENT saknas (Kim är glad) eller om satsen är
passiv, varvid en eventuell AGENT uppträder som agentadverbial (Kim mördades av Robinagent).
65
AGENTER behöver emellertid i princip inte agera avsiktligt (dvs. vara animata) som de råkar
vara i tabellen ovan, utan kan definieras som det argument som har ‖kontroll över aktionen‖
(Lyngfelt 2007:89, se också Sundman 1986:162 ff.).
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AGENTER och PATIENTER är som framgått två ganska generella roller för
subjekts- respektive objektsargument. Om analysen kräver en mer detaljerad
beskrivning av argumentstrukturen kan man emellertid använda mer specifika roller. Om det t.ex. rör sig om ett mänskligt subjektsargument som handlar avsiktligt ligger rollen AGENS nära till hands. I SAG (2:506) beskrivs
AGENS som det argument ‖som avsiktligt utför eller kontrollerar aktionen‖. I
SAG görs ingen distinktion mellan AGENS och AGENT (jfr dock Lyngfelt
2007). Om subjektsargumentet däremot är inanimat och följaktligen inte
agerar avsiktligt kan det beskrivas som en ORSAK. Denna roll utmärks av att
subjektsargumentet orsakar händelseförloppet utan att ange avsikt, även om
det kontrollerar förloppet. Orsaken kan uttryckas mer eller mindre direkt,
som i exempel (4a–c).

4.

a. Tsunamin rev hus och drog med sig bilar […] (S)
b. Spelmissbruket har förstört mitt liv, sa kvinnan själv. (S)
c. Bajs stängde fjällkrog i Åre (S)

Även animata subjekt analyseras ibland som ORSAKER, om handlingen utförs
oavsiktligt (se Solstad & Lyngfelt 2006), t.ex. i Kim råkade välta glaset.
Ibland kan ett inanimat argument fungera som ett slags verktyg i aktionen,
med en mänsklig aktör i bakgrunden. Subjektsargumenten i (5a–b) utgör inte
någon egentlig ORSAK utan betraktas snarare som ett hjälpmedel, ett INSTRUMENT, för aktionen. De två rollerna kan ibland vara svåra att hålla isär;
nyckeldistinktionen är att orsaken ‖ligger bakom‖ aktionen, vilket inte instrumentet gör, se (5a–b), där pistolen respektive pipelines enbart konstrueras som instrument i påverkan på objektet.
5.

a. Den här pistolen dödade honom. (S)
b. Deras pipelines transporterar naturgas […] (S)

Ett INSTRUMENT förutsätter en AGENT (en bakomliggande aktör), och eftersom det föreligger ett nära samband mellan de båda rollerna kan instrumentsubjekt betraktas som en form av ‖metonymiskt realiserad agent‖ (Lyngfelt
2007:91). AGENT/AGENS, ORSAK och INSTRUMENT är rätt vanliga, generella
subjektsroller, men det förekommer naturligtvis andra. Var och en av rollerna i (6) exemplifierar en specifik relation mellan subjektsargument och verb:
6.

a.
b.
c.
d.

Tåget (TEMA) går klockan fem […] (S)
Vi (UPPLEVARE) oroade oss helt i onödan. (S)
Vårens nya studenter (MOTTAGARE) fick godis (S)
[…] jag (FÖRMÅNSTAGARE) fick bilen tvättad av pappa […] (S)

Rollerna i (6) utgör ett axplock av möjliga roller knutna till subjektsargumentet (för objektsrollen är variationen självfallet också stor) och man inser
snart att varje specifik kontext potentiellt skulle kunna motivera sin egen
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karakterisering. I pedagogiska introduktioner till semantiska roller brukar
man därför upprätta ganska generella rollistor, dvs. en slags idealiserad uppsättning fasta roller som anses täcka in de vanligaste (mest typiska) relationerna mellan verb och dess argument. Litteraturen innehåller många förslag
på sådana – vissa mer detaljerade och omfattande än andra – och de anger
typiskt vad rollen kallas och hur den definieras. Vanligtvis förekommer också exempel på rollen i kontext, gärna knuten till en grammatisk funktion (se
t.ex. Saeed 2009:153). De roller som angivits ovan brukar typiskt förekomma i sådana beskrivningar.
I Tabell 4 anger jag vilka semantiska roller som förekommer i min analys
och hur dessa definieras.
Tabell 4: Semantiska roller i undersökningen
Roll

Definition

Exempel

AGENT

Mänskligt subjektsargument som agerar
avsiktligt

ORSAK

Inanimat subjektsargument som kontrollerar Vinden blåste bort löven
aktionen; kan också beskriva oavsiktligt
Kim fumlade bort friläget
agerande animat subjektsargument

INSTRUMENT

Inanimat argument som utgör ett verktyg
för avlägsnandet (med en implicit agent i
bakgrunden)

STIMULUS

Det som upplevs; används för roll som inIbsens dramer skrämde
nebär psykologisk påverkan på en upplevare bort publiken

PATIENT

Anges för det argument som utsätts för
verbets huvudsakliga (och i regel väsentlig,
fysisk) påverkan

Kim sparkade bort bollen

TEMA

Anges för objektsargument som utsätts för
aktionen utan att bli påverkade i samma
omfattning som t.ex. patienter

Kim undervisade bort
ångesten/Kim gav bort
sina pengar

UPPLEVARE

Innebär en mer indirekt roll där en animat
Kim skrämde bort Roreferent upplever eller uppfattar någon form bin/Kim oroade bort
av stimulus; här i form av psykologisk påsmåbarnstiden
verkan (‖mottagare av kommunikativ handling‖, i SAG 2:507)

TID

Argument som anger tidsutsträckning för
Kim söp bort helgen
aktionen; här används den som specificering
av tema-rollen (anger när aktionen ägde
rum)

VÄG-MÅL

Argument som anger rörelse, riktning, och
mål
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Kim joggade bort ångesten

Pipelines får bort den
tunga trafiken från
Kungsgatan

Kim bar bort spisen, Kim
ställde bort spisen och
Kim tvättade bort sminket

Tabell 4 innehåller en relativt standardiserad rolluppsättning som jag har
sammanställt utifrån rolluppsättningar och översikter i t.ex. Platzack (2011),
Martola (2007), Saeed (2009) och SAG (2:506–514, 3:283–288), Lyngfelt
(2007) samt Solstad & Lyngfelt (2006).66 Definitioner och tillämpningar av
semantiska roller är i högsta grad undersökningsspecifika. De semantiska
rollerna i Tabell 4 är följaktligen definierade utifrån argumentens funktion i
de olika bort-konstruktionerna, men jag har samtidigt försökt lägga mig nära
etablerade definitioner.
I grunden anger adverbet riktning från en källa (resa bort), men kan också
ange plats (Kim satt längst bort i rummet), eller mål (Kim ställde bort stegen
för vintern). I vissa fall anges även konstruktionens rörelsebetydelse delvis
av bort (Kim hjälpte Robin/Kim hjälpte bort den gamla Robin). I bortkonstruktionerna är det ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla isär
riktnings-, rörelse-, och målbetydelse. Därför analyseras bort som en hybrid
(rollen VÄG-MÅL). Beroende på konstruktion kan någon av betydelserna
profileras mer eller mindre. I konstruktion med verb som har tydlig rörelsebetydelse kan man anta att riktningsangivelsen profileras (Kim bar bort virket). I dessa kan bort parafraseras av adverbet iväg. Iväg kan däremot inte
ersätta bort om adverbet måste vara kompatibelt med tydligare platsbetydelse (*Kim ställde iväg tallriken), vilket t.ex. undan kan. Om betydelsen avser
ett slags partitivt avlägsnande (av del från helhet) kan varken iväg eller undan ersätta bort (*Kim tvättade iväg/undan sminket, *Kim rakade
iväg/undan skägget). Gränserna mellan de olika betydelserna kan vara
oskarpa i de holistiska bort-konstruktionerna, och därför laborerar jag som
sagt konsekvent med rollen VÄG-MÅL, och kommenterar i samband med de
olika analyserna vilken betydelse som aktualiseras.
I (7) ges en överblick av materialets olika, verbspecifika, subjektsroller:67
7.

a.
b.
c.
d.
e.

Kim (AGENT) sparkade bort bollen.
Kim (ORSAK) fumlade bort friläget.
Pipelines (INSTRUMENT) får bort den tunga trafiken.
Kim (UPPLEVARE) oroade bort småbarnstiden.
Ljudet (STIMULUS) skrämde bort Robin.

AGENT och ORSAK är de vanligaste rollerna i orsaksledet (7a–b). INSTRUMENT kan också förekomma som ‖påverkare‖ i form av inanimata subjektsargument, se (7c). Exempel på UPPLEVARE-subjekt förekommer i (7d), där
66

Problemen med att tillämpa generella rollistor är välkända, inte minst för att de enbart
beskriver prototypiska förhållanden (se t.ex. Levin & Rappaport Hovav 2005, Ramchand
2008, 2013). Jämför Noreen (1904:190), vars term status i princip motsvarar semantisk roll:
‖Naturligtvis äro status till antalet oändliga liksom själfva lifvets förhållanden, och det kan
därför här endast bli fråga om en gruppering i stort sedt […].
67
Subjektsrollerna motsvarar förväntade roller i orsaksledet, exempelvis AGENT, INSTRUMENT
och ORSAK; förväntade ‖objektsroller‖ generellt i kausativa kedjor är t.ex. PATIENT, UPPLEVARE och TEMA (se t.ex. Langacker 1990).
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alltså till och med ett verb som oroa kan ingå i en orsakande handling.
STIMULUS-rollen i (7e) är en ovanlig subjektsroll (i mitt material) och förekommer enbart med inanimata argument. Animata subjektsargument har
istället rollen ORSAK eller AGENT; STIMULUS motsvarar snarare det intryck
ett agentivt subjekt ger. I (8a) ger subjektsargumentet ett hotfullt intryck utan
att nödvändigtvis aktivt skrämma någon (och kan därmed analyseras som
ORSAK), jfr (8b), där subjektsargumentet är klart agentivt.
8.

a. Hur fan kan han vara så jävla ogin så att han skrämmer bort publiken […] (S)
b. Den 39-åriga norska kvinnan försökte skrämma bort älgen men
misslyckades. (S)

Ett annat övervägande gäller detaljnivån i beskrivningen. För att skilja ett
exempel som Kim spolade bort snön från t.ex. Vinden spolade bort snön
nöjer jag mig med att ge Kim en AGENT-roll och Vinden en ORSAKS-roll. Att
det dessutom kan förutsättas ett implicit orsakande element (vattnet), som får
snön att smälta, och att man i princip också kunde inkludera slangen (eller
motsvarande) som ett slags implicit instrument i spolandet väljer jag att bortse ifrån generellt (men kommenteras i vissa analyser, se t.ex. avsnitt 5.2.1.1).
Bort-konstruktionerna utgörs, vilket framkom i avsnitt 2.2.2, av ett orsaksled och ett resultatled ([Kim sparkade]orsak [bort bollen]resultat). Dessa är i
sig inte semantiska roller i min modell utan anger den övergripande semantiska strukturen. I orsaksledet specificerar verbet sättet för avlägsnandet, och
subjektets semantiska roll beskrivs inom detta led. Orsaksledet är i sig knutet
till konstruktionen – aktioner blir till orsaker i bort-konstruktionerna – men
subjektsrollen är alltid lexikalt styrd. I den mån objektsargumentet är valensbundet och/eller ingår i en direkt semantisk relation med verbet definieras
dess semantiska roll också av (relationen till) matrisverbet. I ett exempel
som sparka bort bollen analyseras alltså bollen som PATIENT till sparka,
även om bollen också är TEMA i förhållande till bort (inom resultatledet).
I konstruktioner där objektet inte har någon direkt semantisk relation till
verbet (t.ex. i jogga bort ångesten) definieras objekten som TEMA, dvs. enbart i relation till bort (eventuella valensbundna objektsargument undertrycks i sådana konstruktioner).

3.3 Reducering och utökning av argumentstruktur
Det har framhållits att ett verbs argumentstruktur inte nödvändigtvis är huggen i sten. I vissa fall undertrycks verbargument, och ibland innehåller konstruktionen ‖verbexterna‖ argument. Båda fenomenen gäller i ganska hög
grad bort-konstruktionerna. I det här avsnittet beskriver jag några olika gene-
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rella typer av konstruktionell påverkan på argumentstruktur, för att sedan
visa hur dessa fenomen aktualiseras i bort-konstruktionerna.
Inom lexikalistisk syn på argumentstruktur finns det en traditionell föreställning om att den syntaktiska valensen ska motsvara den semantiska.68
Det har emellertid redan konstaterats att argument inte alltid realiseras
syntaktiskt. I Kim åt bort sin huvudvärk undertrycks t.ex. det verbspecifika
PATIENT-argumentet ‘föda‘, och i Kim brukar ge till välgörenhet saknas
verbets TEMA-argument (dvs. det som ges). I ett försök att bena ut hur interaktionen mellan verb och konstruktion kan se ut har man identifierat olika
typer av påverkan. Ett etablerat och ganska allmänt begrepp som används för
att beskriva konstruktioners påverkan på de i konstruktionen ingående leden
är s.k. coercion (se t.ex. Pustejovsky 1995, Jackendoff 1997, Michaelis
2004, 2005, Suttle & Goldberg 2011).69 Fenomenet innebär att betydelsen
hos ett eller flera argument i en konstruktion omtolkas för att matcha konstruktionens betydelse. Michaelis (2004:25) uttrycker principen för coercion
på följande sätt:
If a lexical item is semantically incompatible with its morphosyntactic context, the meaning of the lexical item conforms to the meaning of the structure
in which it is embedded.

Exemplet Kim gick för tre öl sedan (parafras av exempel hos Suttle & Goldberg 2011:1237) eller tre glas vin senare kunde Kim inte köra kan illustrera
fenomenet. I normalfallet förekommer en tidsangivelse på den ‖tomma platsen‖ mellan för och sedan (Kim gick för tre timmar/länge sedan) eller före
adverbet senare. Coercion innebär alltså att konstruktionen gör ord kompatibla med konstruktionens betydelse, och fenomenet förekommer i olika
typer av konstruktioner.
När det gäller argumentstruktur kan man urskilja två huvudtyper av coercion: konstruktioner som tillför argument och konstruktioner som reducerar
verbets argumentstruktur (jfr Hilpert 2014a:31ff.). Typiskt argumentutökande konstruktioner kan vara morfologiska konstruktioner som prefigering,
eller partikelkonstruktioner (se 9a–b), men argumentutökning förekommer

68

Detta credo uttrycks av t.ex. Argument Realization Principle (ARP; se t.ex. Rappaport
Hovav & Levin 1998, 2001) som säger att syntaxen explicit ska innehålla något (fonetiskt
realiserat) led som kan identifiera motsvarande argument i den semantiska valensen.
69
Jfr begreppet accommodation. Begreppen tillämpas på samma fenomen och kan i praktiken
innebära samma sak, men de anger olika perspektiv. Coercion implicerar konstruktionens
påverkan på de led som förekommer i konstruktionen, medan accommodation snarare anger
en konstruktions förmåga att ackommodera led med betydelse som avviker från led som
normalt förekommer i konstruktionen. Hos Goldberg (1995:5) kan man dock inte skönja
några större innehållsliga distinktioner mellan begreppen, där coercion och accommodation
båda antas innebära att en konstruktion ―coerces the meaning of a word so that the word is
construed to be compatible with the construction‘s function‖ (se också Suttle & Goldberg
2011:1237).
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även i konstruktioner utan särskilda morfologiska markörer, se exempel (9c–
d).
9.

a.
b.
c.
d.

arbeta–bearbeta [någon/något]
arbeta–arbeta bort [sin dialekt]
Jag bakade [henne] en tårta på svenskt vis. (S)
Men publiken fattade inte och buade [henne av scen] redan i semifinalen
där hon åkte ut […] (S)

Prefix och partiklar är som sagt klassiska exempel på valens- och aspektmodifierande konstruktioner, medan (9c–d) exemplifierar andra typer av konstruktioner där verbets lexikala valensmönster kompletteras; baka har inget
inherent mottagarargument, bara någon som bakar och det som bakas, och
bua är ett intransitivt verb. En central del i diskussionen om argumentstruktur kretsar omkring om hur man ska förklara existensen av dessa ickevalensbundna argument.
Boas (2011) beskriver fenomenet att en konstruktion kan instansieras
både av verb som är prototypiskt kompatibla med konstruktionens betydelse,
och verb som har mer ‖perifer‖ betydelse (vars lexikala valens nätt och
jämnt matchar konstruktionens). Ett exempel är t.ex. nysa. I normalfallet
konstrueras verbet intransitivt, men det kan även förekomma med i princip
samma betydelse som blåsa i en specifik bort-konstruktion, se (10):
10.

Anslagstavlan var ju kul när han nös bort allt.70 (S)

Nysa (och t.ex. hosta) är inte väsensskilda från blåsa; mer eller mindre latent
har de någon betydelsekomponent (i det här fallet luftutsläpp) som gör verbet kompatibelt med samma kontext som blåsa. Det är konstruktionen som
profilerar, eller aktualiserar denna betydelseaspekt hos verben (detta framkom i avsnitt 2.3). Boas (2011:1272) kallar detta coercion-fenomen för läckage med följande begreppsliga motivering:
Edward Sapir (1921:38) addressed the question of how rigid grammatical
rules are and pointed out that ‖[…] were a language ever completely ‘grammatical‘, it would be a perfect engine of conceptual expression. Unfortunately, or luckily, no language is tyrannically consistent. All grammars leak.‖
Following Sapir‘s terminology, the term leakage is used to refer to instances
in which otherwise unacceptable utterances become acceptable in a given
context.

70
Exemplet syftar på en tecknad film i programmet Anslagstavlan, ‖sedan 1969 ett stående
inslag i Sveriges Television med samhällsinformation […]‖ (Wikipedia). I sekvensen går en
figur fram och nyser på en anslagstavla, vilket resulterar i att lapparna på anslagstavlan flyger
iväg.
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Konstruktioner kan alltså ‖släppa in‖ även verb som normalt uppträder med
annan argumentstruktur.71 Läckage innebär således en specifik form av argumentutökning; mer generellt kan man tala om coercion eller accomodation (med potentiellt samma innebörd).
I de konstruktioner jag undersöker förekommer olika typer av coercion.
Läckage avser relationen mellan prototypiska och perifera verb i konstruktioner med verbspecifik, eller verbklasspecifik, argumentstruktur; denna typ
av coercion innebär en form av analogisk utvidgning av konventionaliserade
argumentmönster (dvs. argumentmönster förknippade med vissa prototypiska verb) till otypiska verb (dvs. verb som är kompatibla med konstruktionen
men som lexikalt har avvikande valens), se (11a nedan).
Principen att ‖otherwise unacceptable utterances become acceptable in a
given context‖ (a.a. s.s.) gäller emellertid också en annan typ av påverkan,
och det kan vara värt att poängtera skillnaden. Denna typ av coercion gäller
instansieringar av konstruktioner med argumentmönster som inte är knutna
till specifika (typer av) lexem. Eftersom argumentstrukturen i dessa konstruktioner inte är verbspecifik föreligger således inte samma relation mellan
prototypiska och otypiska verb, se (11b).
11.

a. Kim nös bort dammet från bordet.
b. Kim nös bort ryggskottet.

Coercion-typen i (11a) är intimt förknippad med idén om så kallade minikonstruktioner (se avsnitt 3.4.3), dvs. konstruktioner med verbtypsspecifik
argumentstruktur. I (11b) handlar det allså snarare om en instansiering av ett
mer generellt, icke-verbspecifikt, argumentmönster.
Ovan har jag främst beskrivit tillskott av argument. Men argument kan
som bekant också utelämnas, eftersom de kan vara mer eller mindre obligatoriska. Ett intransitivt verb som springa har ett obligatoriskt argument: den
som springer. Äta har ‘ätaren‘ (subjektsargumentet) och ‘det som äts‘ (objektsargumentet), medan baka inkluderar ‘den som bakar‘ och ‘det som bakas‘. Ett treargumentsverb som ge har en ‘givare‘, ‘det som ges‘ samt en
‘mottagare‘. Dessa inherenta argument i ett verbs kärnbetydelse kallas ibland
för den minimala valensen, eller kärnvalensen (se Ruppenhofer et al. 2010).
Denna utgångspunkt är viktig i vissa konstruktionsgrammatiska analyser av
argumentstruktur (se avsnitt 3.4.1). Även ‖kärnargument‖ kan emellertid
utelämnas: Jag har bakat hela morgonen innebär att ‘det som bakas‘ inte
uttrycks. Fenomenet med undertryckta, mer eller mindre bundna valensled,
går inom konstruktionsgrammatik under termen nollinstansiering (se t.ex.
Fillmore 1986, Lambrecht & Lemoine 2005, Ruppenhofer & Michaelis
71

Termen läckage kan emellertid uppfattas som något problematisk eftersom det snarare
handlar om att släppa in fler verb än om att några läcker ut; det kan alltså lätt uppfattas som
fel riktning på metaforen (även om tanken väl är att verben läcker in, likt en båt eller ett tak
som inte håller tätt).
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2010, Lyngfelt 2012 och Hilpert 2014a). Fried & Östman (2004:66) definierar nollinstansiering som ‖cases where a valence element clearly required by
the semantics of the head predicate is left unexpressed in certain environments‖. I (12a–d) ges exempel på några olika typer av valensreducerande
konstruktioner.
12.

a.
b.
c.
d.

Innehåller sulfiter (S)
Servera kall; salta och krydda vid behov. (S)
Flera sätt att ge till välgörande ändamål (S)
Valencia oroar på kanten […] (S)

Nollinstansiering är ett ganska utbrett fenomen, och många fallstudier har
identifierat specifika varianter. I (12a) aktualiseras en form av ‖etikettska‖
(se avsnitt 1.1.1) där subjektsargumentet (=den produkt som bär etiketten) är
underförstått. Exempel (12b) uttrycker en form av instruerande imperativ
förknippad med receptspråk (s.k. instructional imperative, se Ruppenhofer &
Michaelis 2010:181; se också Culy 1996). I denna imperativiska konstruktion underförstås inte bara subjektet (vilket är det vanliga i imperativiska
satser), utan även objektet. Konstruktionstypen i (12c) går ibland under
namnet IMPLICIT TEMA-konstruktion (se Goldberg 2005). I denna konstruktion instansieras vissa utsläpps- och transferverb med orealiserat objektsargument (med rollen TEMA, som i t.ex. Kim nös ø på Robin). Uttryckstypen i
(12d) förekommer ofta i sportsammanhang med verb som hota, oroa, m.fl.,
där det typiskt animata argument som är den avsedda upplevaren av oron
undertrycks.72
Argument utelämnas på olika pragmatiska villkor, och kraven på hur betydelsen ska kunna rekonstrueras varierar; tomrummet efter det utelämnade
argumentet måste dock fyllas för att exemplet ska bedömas som acceptabelt.
I exemplet Kalle sitter och äter saknas objektsargumentet till äta. Det framgår inte exakt vad det är Kalle äter, och det behöver heller inte framgå. Det
krävs alltså ingen kontext för att utsagan ska uppfattas som rimlig.73 Denna
typ av nollinstansiering kallas ibland indefinit nollinstansiering, och den
brukar förknippas med specifika verb, t.ex. äta, dricka och skriva (Martola
2007:282). Indefinit nollinstansiering förekommer även i bort-konstruk72

Dessa konstruktioner är också intressanta genom att subjektet inte har en för verbet typisk
semantisk roll. Kim hotar/oroar på kanten innebär inte att Kim avsiktligt hotar någon (som i
Kim hotade Olle med stryk) utan enbart att Kim utgör en orsak (‖ett hot‖) till oro. Jämför
Afrikas glaciärer hotar att smälta, där subjektet inte heller i vanlig bemärkelse ‖hotar‖ (Andersson 2006). Exemplen påminner om andra konstruktioner där subjektet inte har en särskilt
tydlig semantisk relation till verbet, något som är typiskt för konstruktion med subjektsautonoma verb (Kim verkar inte kunna komma).
73
Exemplet Kim spelade i helgen är däremot mer kontextberoende eftersom det centrala i
utsagan torde vara vad det var Kim spelade. Även Kim borde försöka igen (se Herbst
2014:165) uttrycker en form av nollinstansiering där betydelsen måste kunna suppleras av
kontexten (denna typ kallas ibland definit nollinstansiering, DNI; för diskussion av begreppet,
se t.ex. Martola 2007:82 och Lyngfelt 2012).
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tionerna, eftersom de nollinstansierade argumenten inte behöver härledas ur
kontexten.
Verbs argumentstruktur kan således påverkas, och som framgått kan mer
eller mindre optionella argument utelämnas; ibland kan syntaktiska led helt
elimineras (serveras väl kyld), och ibland kan syntaxen vara komplett även
om det förväntade argumentet inte realiseras. I Kim åt bort sin huvudvärk
saknas inte objekt, men väl ett argument i verbets semantiska valens. Eftersom alla bort-konstruktioner är syntaktiskt ‖intakta‖ handlar analysen alltså
främst om hur objektet förhåller sig till den semantiska valensen.
Coercion är relativt vanligt förekommande i bort-konstruktionerna, och
några allmänna typer kan urskiljas, se Tabell 5.
Tabell 5: Coercion i materialet
Typ

Funktion

Exempel

Generell kontextbunden
betydelse

Coercion på ett allmänt plan;
t.ex. det faktum att aktioner
(verb) blir till orsaker oavsett
lexikal betydelse, även att verb
får modifierad aktionsart i vissa
konstruktioner och att bort får
konstruktionsspecifik betydelse

somna bort kvällen
sminka bort finnarna
forsla bort virket
städa bort vinterkläderna
hosta bort sommarlovet

Utvidgning av valensbundet
argumentmönster hos prototypiska verb till otypiska
verb (s.k. läckage)

Kan t.ex. innebära att intransitiva hosta bort damm
verb konstrueras transitivt, eller skrika bort en tjuv
att stativa verb konstrueras med stödja bort damen
rörelsebetydelse

Instansiering av konstrukInnebär här att verb oavsett
tion med icke-valensbunden lexikal valens konstrueras seargumentstruktur
mantiskt intransitivt; transitiva
verb förekommer därmed med
nollinstansierade objektsargument
Partitiv nollinstansiering
Undertryckande av PATIENTargument i metonymiska bortkonstruktioner

simma bort guldmedaljen
äta bort sin huvudvärk
handla bort ångesten
bygga bort fattigdomen

krama bort vätska
skrubba bort sårskorpa
klia bort myrorna

I vissa direkta konstruktioner har det som avlägsnas en nära fysisk relation
till det objekt mot vilket verbets huvudsakliga påverkan riktas. I exempel
som skrubba bort fiskfjällen rör det sig uppenbarligen om ett slags partitivt
avlägsnande, eftersom ett argument tydligt lösgörs från ett annat, mot vilket
den huvudsakliga påverkan riktas (dvs. typiskt ett verbs PATIENT-argument).
Men eftersom det argument som avlägsnas också påverkas direkt av verbet
refererar jag till denna typ som en form av (oftast) verbtypsspecifik, partitiv
nollinstansiering (se vidare kapitel 5).
Frågan om argumentens hemmahörighet är viktig i argumentstrukturdebatten eftersom coercion innebär olika former av avvikelser från verbens
valens. I följande avsnitt kommer jag att redogöra för olika konstruktions-
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grammatiska infallsvinklar på detta fenomen. Samtliga har som mål att förklara existensen av icke-valensbundna argument, men har ganska olika sätt
att uppnå detta mål.

3.4 Olika infallsvinklar på argumentstruktur
I avsnitt 2.4 framhölls att konstruktionsgrammatik inte är en enhetlig teori
utan att den rymmer ett antal besläktade teoribildningar (se Fried & Östman
2004, Goldberg 2006 och Perek 2015 för jämförelser av olika konstruktionistiska modeller). Jag kommer nedan att presentera tre olika konstruktionsgrammatiska perspektiv på argumentstruktur vilka alla har influerat min
egen konstruktionssyn. Det är förstås vanskligt att särskilja närliggande
grammatiska teorier, och de tre konstruktionsgrammatiska varianter jag tar
upp överlappar dessutom teoretiskt i andra sammanhang. Jag har dock försökt hårdra perspektiven för att tydliggöra skillnader i synen på argumentstruktur. Jag kommer i tur och ordning att presentera de olika alternativen för
att i avsnitt 3.4.4 redogöra för det teoretiska perspektivet i min egen analys.

3.4.1 Konstruktioner som avledningar
I avsnitt 3.1.1 framkom att lexikalistiska analyser knyter argumentstrukturen
till huvudordet, dvs. verbet. I ett exempel som Kim bakade Olle en kaka
skulle mottagarargumentet (Olle) antas vara licensierat av verbet via en lexikal regel som avlett det bitransitiva verbet baka (någon något) från det monotransitiva basverbet baka (något). Regeln antas gälla inte enbart baka, utan
även andra verb inom samma semantiska klass, t.ex. verb som anger produktion av något; jfr Kim stekte Robin en korv och snickrade honom en sommarstuga). Valensoperationen som skapar ett nytt verb med ny valens (ur ett
basverb) kan beskrivas som i (13).74
13.

verb 1 (baka ngt) + lexikal regel = verb 2 (baka ngn ngt)

Det finns konstruktionsgrammatiska inriktningar med klart jämförbar argumentstruktursyn. I dessa har nämligen konstruktionen i princip också status
som avledningsmekanism, och resultatet av sådana konstruktionsanalyser
motsvarar alltså i praktiken (även om man inte hänvisar till underliggande
strukturer) effekten av en lexikal regel-analys: ur ett verb skapas ett annat,
fast via en konstruktion.
Denna lexikalistiska konstruktionssyn utmärks av att man vill undvika redundans genom att fokusera på verbet som valensbärare; man vill alltså inte
74

De förenklade representationerna av olika typer av argumentstrukturlösningar enligt typen i
(13) är inspirerade av Lyngfelt (2010).
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tillskriva konstruktioner mer betydelse än nödvändigt. I fallet med baka någon något tar man därmed sin utgångspunkt i ett slags transitiv basvalens (se
Kay 2005:75, 81) hos verbet (baka något), men istället för en lexikal regel
som utnyttjar resurser i verbets potential är det en argumentkonstruktion som
förser verbet med ett specifikt mottagarargument. Baka förutsätter inte ett
mottagarargument, men har stöd för det genom att verbet involverar produktion av något. Den analys som presenteras i Kay (2005) kan i princip beskrivas som i (14).
14.

lexikal konstruktion 1 (baka något) + ”MOTTAGAR-konstruktion” = baka
ngn ngt

I Kays analys kombineras ett verb med minimal valens med en argumentkonstruktion (‖mottagarkonstruktion‖), och tillsammans uppgår de i en
gemensam konstruktion. Resultatet av (14) kan i princip tolkas på två sätt:
antingen i form av ett avlett verb, eller, kanske snarare, som en verbfraskonstruktion, där ett verbs minimala valens kompletteras av ett valensexternt
argument. Kay, som visserligen inte explicit talar om sin analys som derivationell, menar att en argumentkonstruktion kan ‖expand the valence of the
verbs to accomodate valence elements that are not required by the minimal
valence of the verb but which nevertheless behave both semantically and
syntactically like arguments‖ (a.a. s. 87). I allt väsentligt uppträder alltså nya
konstruktionsgenererade valenselement som ‖äkta‖ valensbundna argument.
Kays lexikalistiska infallsvinkel har många gemensamma drag med den
syn på argumentstruktur som förespråkas inom Sign-Based Construction
Grammar, SBCG (Boas & Sag 2012, Michaelis 2013).75 Båda modellerna
bygger på ungefär samma principer, dvs. att verbets basvalens kompletteras
med en icke-lexikal argumentkonstruktion. Inom SBCG rör det sig emellertid explicit om avledningskonstruktioner; etiketten deriv-cxt (= derivational
construction) anger tydligt konstruktionens teoretiska status (se Michaelis
2013:159). Konstruktioner i SBCG fungerar därmed närmast som transitiverande prefigering (skåda/beskåda) fast utan huvudordets morfologiska markör (Lyngfelt 2010). Resultatet av avledningen är ett nytt verb, en ny lexikal
konstruktion.
I denna modell utgår analysen från basverbets lexikala argumentmönster
även när det avledda verbets argumentmönster uppenbarligen skiljer sig
väsentligt från basverbets. Michaelis (2013) skulle t.ex. tentativt beskriva
argumentstrukturen i Kim nös bort dammet som ett resultat av det intransitiva verbet nysa i kombination med en konstruktion som erbjuder två argu-

75

Teorin kan spåras bakåt till HPSG (Head-driven Phrase Structure Grammar; se Pollard &
Sag 1994), men delvis också till äldre varianter av konstruktionsgrammatik, t.ex. Berkeley
Construction Grammar, BCG (se Fillmore 2013).
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ment (TEMA och PLATS). Michaelis analys förutsätter därmed enbart ett
verbspecifikt argument (subjektsargumentet).76
Inom SBCG (och andra lexikalistiska varianter) tar man alltså avstånd
från redundans. Detta innebär att avledningskonstruktioner inte kan tillämpas
generellt; eftersom verb har olika valens riskerar det att uppstå överlappningar. Om både nysa och kasta kan konstrueras transitivt (nysa/kasta bort
näsduken), kan inte den konstruktion som avleder det transitiva verbet nysa
tillämpas på kasta eftersom verbet redan är transitivt. Avledningskonstruktionerna är anpassade till verbens valens; själva avledningen sker alltså
‖lokalt‖ i den konkreta språkliga förekomsten, där ett nytt och eventuellt
tillfälligt verb genereras. Denna konstruktions- och argumentstruktursyn
skiljer SBCG från den modell som presenteras nedan, där man istället för en
lexikal utgångspunkt (och ett lexikalt ‖resultat‖) utgår från konstruktioner
med kompletta argumentuppsättningar som ‖tillämpas‖ generellt.

3.4.2 Argumentstrukturkonstruktioner
Ett ganska brett kliv bort från det lexikalistiska perspektivet är att förklara
argumentstrukturen i olika förekomster med hänvisning till abstrakta konstruktioner.77 I det perspektiv som beskrivs nedan utgår analysen inte från
verbet utan från ett helt schematiskt syntaktiskt mönster utan specifikt lexikalt innehåll. I följande redogörelse utgår jag från Goldberg (1995), som är
denna konstruktionssyns främsta förespråkare.
I föregående avsnitt demonstrerades hur ett verb kunde kompletteras med
en argumentkonstruktion som avleder en ny lexikal konstruktion (ett nytt
verb), och hos Michaelis kunde till och med ett intransitivt verb som nysa
avledas till ett kausativt verb via en konstruktion med två argument. Hos
Goldberg dras detta perspektiv till sin spets genom att samtliga argument
knyts till konstruktionen. Argumentstrukturen uppstår inte i samspel mellan
verbets (minimala) valens och en kompletterande argumentkonstruktion;
enligt Goldbergs teori knyts hela argumentstrukturen i Kim bakade Olle en
kaka, till en så kallad argumentstrukturkonstruktion (ASK).78 ASK:er är
76
‖[O]nly one sign is required to appear on the daughter lexeme‘s ARG-ST list (Michaelis
2013:150). Med ‖daughter lexeme‘s ARG-ST list‖ avses verbets lexikala valens. Dotterbegreppet är en metafor i den hierarkiska, kompositionella analysen (se Kay & Michaelis
2012) och innebär en lexikal konstruktion (ett tecken) som uppgår i argumentstrukturkonstruktionen i sin helhet (‖modern‖), det nya verbet.
77
Se Boas (2013:248 ff.) för vidare diskussion av skillnader mellan det här och andra (t.ex.
det föregående) konstruktionistiska perspektiv. Se också Hoffman (2013) för en diskussion av
abstrakta fras- och satskonstruktioner.
78
Jfr Åfarli (2006:376), som visserligen inte är konstruktionsgrammatiker, men som utvecklar
det antilexikalistiska perspektivet ännu mer och menar att verbs betydelse för argumentstrukturen i princip är irrelevant (―the semantic properties of the verbs are fundamentally considered to have no linguistic relevance‖). Hos Goldberg bottnar argumentstrukturkonstruktioner i
generaliseringar av verb, men i Åfarlis teori är argumentstruktur knuten till rent syntaktiska
ramar (jfr Larsson 2009:42). Åfarli refererar själv till Goldberg (1995), som han menar står
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alltså inte avledningskonstruktioner, utan mer självständiga mönster, med
vilka verb kan vara mer eller mindre semantiskt kompatibla. Den med avledningar förknippade principen att motverka redundans finns inte här eftersom analysen inte tar en lexikal utgångspunkt – samma konstruktion kan i
stället tillämpas generellt på verb med olika basvalens, givet att verbet är
kompatibelt med konstruktionen. Lite förenklat kan Goldbergs teori beskrivas enligt (15).
15.

baka + konstruktion [V NP NP] = baka ngn ngt

Goldbergs argumentstrukturkonstruktioner har egen betydelse oavsett vilket
verb som instansierar dem (Goldberg 1995:1), och denna betydelse antas
härstamma från vissa högfrekventa verb. Den höga frekvensen hos till exempel ge och andra prototypiskt bitransitiva verb förmodas leda till en abstraktion av verbens lexikala valensmönster, som på sikt kan komma att utvidgas till andra verb som inte i sig själva förutsätter samma argumentstruktur. Det är denna bredare generalisering som utgör den bitransitiva argumentstrukturkonstruktionen [NP V NP NP], med sin inbyggda transferbetydelse. Vad som börjar som ett lexikalt bundet valensmönster hos ett eller
flera prototypiska verb övergår alltså successivt till att bli en abstrakt argumentstrukturkonstruktion, en generalisering med ‖eget liv‖.
Eftersom ASK:er i sig själva antas vara förknippade med egen betydelse,
delar samtliga instansieringar av konstruktionen vissa gemensamma egenskaper (utöver det tillför verbet egen betydelse). Genom att tillskriva konstruktionen egen argumentstruktur och egna så kallade ‖argumentroller‖
(vilka i princip motsvarar ramspecifika semantiska roller) spelar det egentligen ingen roll vad verbet förutsätter för ‖basvalens‖. Goldberg trycker visserligen starkt på att verb måste vara kompatibla med en viss konstruktion
och menar t.ex. att baka, i kraft av att implicera produktion av något (som i
sin tur kan överföras till någon), kan instansiera bitransitiv ASK (1995:65).
Men det är i övrigt lite oklart vari denna kompatibilitet antas ligga i förhållande till verbets valens. Hon analyserar hursomhelst inte argumentstrukturen med utgångspunkt i verbet.
I Goldbergs modell är det förväntat att verbets och konstruktionens argumentstruktur ibland sammanfaller, vilket innebär att ‖the constructional meaning is entirely redundant with the verb‘s meaning and the verb merely
adds information to the event designated by the construction‖ (a.a. s. 52).
Det framgick i avsnitt 2.4 att konstruktioner kan antas ha viss egen betydelse, och hos Goldberg tillämpas alltså denna tanke fullt ut. Eftersom själva
för ―similar reasoning‖. Se dock Goldberg (2006, kapitel 10 (del III) för kritik av just den typ
av konstruktionism som t.ex. Åfarli representerar (jfr också Ramchand 2008, och delvis Platzack 2011, som alla representerar en form av modern minimalism där man tillskriver semantiska egenskaper till syntaktiska strukturer).
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konstruktionen är förknippad med viss betydelse blir argumentstrukturen ur
konstruktionens perspektiv därmed förutsägbar, se (16a–c).
16.

a. Vi körde bilen varm […] (S)
b. […] satte på kaffet åt honom och stekte honom en toast. (S)
c. […] att ni då buade honom av isen? (S)

Köra är inte ett resultativt verb i sig, steka är inte treställigt och bua är ett
lexikalt intransitivt verb som normalt inte heller förekommer med resultativ
betydelse. Ändå kan köra förekomma med resultativ betydelse (16a), steka
kan i (16b) konstrueras med en MOTTAGARE, och bua kan instansiera en
transitiv rörelsekonstruktion (16c).
Den konstruktion som instansieras av exemplet i (16c) liknar semantiskt
vissa kausativa bort-konstruktioner i det att ‘X får Y att hamna Z‘ (‖X causes Y to move Z‖). I Goldbergs analys kallas denna konstruktion ‖Caused
motion‖ (1995:152–179), och analysen går ut på att förklara t.ex. hur ett
intransitivt verb utan inherent rörelsebetydelse kan uttrycka en aktion där ett
objekt förflyttas. Argumentstrukturen ligger alltså i konstruktionen, inte i
(det avledda) verbet.
Synen på konstruktioner som abstraktioner med egen betydelse är kanske
det mest utmärkande draget i Goldbergs variant av CxG. Hon förnekar inte
att verb bidrar med betydelse, men hon vidhåller att en konstruktion ‖must
be specified in the grammar to account for certain cases in which the semantic interpretation cannot plausibly be attributed to the main verb and
other means of deriving the semantics compositionally also fail‖ (a.a. s.1;
min fetstil). Den så inflytelserika boken från 1995 bör alltså kanske främst
ses som ett komplement till huvuddrivna analyser av argumentstruktur, vilket hon också klargör ‖in this work it is argued that an entirely lexicallybased, or bottom-up, approach fails to account for the full range of English
data‖ (a.a. s.s.).79

3.4.3 Minikonstruktioner
Den tredje infallsvinkeln på argumentstruktur är lexikalistisk såtillvida att
argumentstruktur (även icke-valensbunden sådan) analyseras med utgångspunkt i verbet. Däremot avviker den från SBCG-perspektivet genom att inte
explicit tillämpa konstruktioner som avledningar. Utmärkande för det argumentstrukturperspektiv som beskrivs nedan är att icke-valensbunden argumentstruktur förklaras med hänvisning till verbet i specifika användningskontexter, i konkreta förekomster.
79
Enligt denna konstruktionssyn tillämpas alltså konstruktioner enbart i de fall lexikala förklaringar inte räcker till (men även lexikalt styrd argumentstruktur kan alltså i princip betraktas som konstruktionsstyrd; skillnaden är att argumentstrukturen är knuten till en lexikal
konstruktion, inte en fras).
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Boas (t.ex. 2008a–b, 2011), som får representera den här synen på argumentstruktur, menar att ‖existing meaningful constructions have a far less important status in the grammar than assumed in Goldberg‘s framework‖
(2011:1275) och föreslår istället att argumentstruktur kan beskrivas i form av
så kallade minikonstruktioner. Minikonstruktioner är konventionaliserade
argumentmönster knutna till specifika lexem, eller typer av lexem, dvs. i
praktiken verbspecifika eller verbklasspecifika konstruktioner (jfr Croft
2003:59; 2012:391 och Barðdal 2008:46). Att analysera argumentstruktur på
lexikal nivå (‖at the level of lexical units‖; Boas 2011:1271) innebär, jämfört
med Goldberg, en ganska konkret syn på argumentstruktur:
By doing away with the notion of an independently existing meaningful construction as part of a theory of grammar, emphasis is put on specific instances in which the respective constructional meanings attributed to abstract
constructions can be independently verified by actual language usage.
(Boas 2011:1285, min fetstil)

Tanken med minikonstruktioner är alltså att man ska kunna verifiera konstruktionens (generaliseringens) innebörd via analys av konkreta språkliga
förekomster, och att argumentstrukturen därvid ‖can be accounted for on the
basis of verbs alone, without having to rely on a variety of related Argument
Structure Constructions‖ (Boas 2013:159).
En minikonstruktion kan instansieras även av verb som ligger utanför
konstruktionens typiska domän, dvs. verb vars lexikala valens avviker från
konstruktionens prototypiska argumentmönster (detta diskuterades i form av
‖läckage‖, se avsnitt 3.3). Exempel på denna typ av analogisk utvidgning är
när nysa bort (dammet) konstrueras med samma argumentstruktur som det
mer typiska blåsa bort, ett annat när skrika bort (någon) instansierar samma
argumentstruktur som exempelvis jaga bort eller skrämma bort. I båda fallen
aktualiserar konstruktionen vissa egenskaper hos verbet som gör det kompatibelt med ett argumentmönster som är konventionaliserat hos mer typiska
verb. Det föreligger alltså i grunden ett lexemspecifikt etablerat valensmönster, som under rätt förutsättning kan tillämpas på mindre typiska lexem.
Gemensamt för minikonstruktioner är således att argumentmönstret ska
kunna förklaras med utgångspunkt i verbet. Inom konstruktionens domän
tillämpas argumentstrukturen automatiskt på alla verb av en viss typ, och går
man utanför domänen handlar det om analogibildning.
Inom detta perspektiv (som inom lexikalistiska infallsvinklar generellt; se
avsnitt 3.1.1) antas verb ha viss konstruktionspotential. Ett och samma verb
kan därmed vara kompatibelt med flera olika argumentmönster, och varje
specifikt argumentmönster motsvarar en egen minikonstruktion (Boas
2011:1275). I en specifik kontext kan som framgått betydelsekomponenten
‖luftutsläpp‖ göra verbet nysa kompatibelt med ett visst argumentmönster,
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medan minikonstruktionen exemplifierad i (17) aktiverar en annan betydelsekomponent hos verbet:
17.

Men ofattbart är det att det är hela 18år sedan ungen NÖS av sig strumpan på
BB. (S)

Denna minikonstruktion kan vid sidan av nysa instansieras av mer typiska
verb som ruska, skaka, m.fl., dvs. verb som är lexikalt associerade med ramens/konstruktionens betydelse. Icke-valensbunden argumentstruktur kan
således förklaras med hänvisning till den semantiska ramen, och det föreligger därmed inget behov av att i) avleda ett nytt verb via en lexikal regel, ii)
kombinera verbet med en avledningskonstruktion eller iii) sätta in det i en
Goldbergsk argumentstrukturkonstruktion.80 I praktiken gör dock konstruktioner i denna modell ungefär samma jobb som avledningskonstruktioner: ett
intransitivt verb blir transitivt i konstruktionen som ett resultat av verbets
basbetydelse i samspel med konstruktionen.
Med utgångspunkt i konkreta förekomster antas minikonstruktioner kunna
ge en detaljerad och konkret förklaring av verbs potentiella argumentstrukturer. Trots att fokus ligger på betydelsen i själva förekomsterna och inte på
schematiska mönster antas argumentstrukturen vara förutsägbar och motiverad eftersom den knyts till generella semantiska ramar.

3.4.4 Mitt perspektiv på argumentstruktur
Min argumentstruktursyn är semi-lexikalistisk på så vis att jag generellt betraktar argumentstrukturen i bort-konstruktionerna som ett resultat av samspelet mellan verb och konstruktion. Förekomster där argumentstrukturen
uppenbart avviker från verbets lexikala valens motiveras semantiskt; varje
konstruktion aktualiserar en konkret användningskontext där semantiska,
syntaktiska och pragmatiska egenskaper samspelar för att generera konstruktionsspecifik argumentstruktur. Förekomster där verbets valens realiseras
utan inskränkningar signalerar att vissa verb är mer prototypiska (i en konstruktion) än andra, och man kan i själva verket betrakta just förekomsterna
av sådana verb som själva förutsättningen för konstruktionen och dess betydelse (jfr Stefanowitsch & Gries 2009:943).
Verbets betydelse ligger ofta till grund för konstruktionens argumentstruktur, även om konstruktionens effekt på denna betydelse kan variera.
I många fall är argumentstrukturen tydligt associerad med verbet eller verbklassen, men även i mindre typiska fall kan argumentstrukturen ofta knytas
till någon betydelseaspekt av verbet som aktualiseras i konstruktionen. Verb80

Resultatet av en lexikal regel eller en ‖avledningskonstruktion‖ för verben nysa och hosta
skulle teoretiskt likna betydelsen hos det ‖oavledda‖, typiska ‖utsläppsverbet‖ blåsa (se Boas,
2011:54).
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specifika eller verbklasspecifika konstruktioner beskrevs i föregående avsnitt
som minikonstruktioner och en stor del av materialets konstruktioner är just
minikonstruktioner.
Det är dock inte alltid lika enkelt att förklara kreativ argumentstruktur
med utgångspunkt i verbtyp. I (18) ges exempel på olika konstruktioner instansierade av verbet hosta, där vissa konstruktioner har mer verbspecifik
betydelse än andra:
18.

a.
b.
c.
d.

Förmågan att hosta bort slem kan synas trivial […] (S)
[…] du kan säkert hosta bort dammet och sen lyssna. (S)
Kandidaten […] hostade bort gråten. (S)
[…] 9 sjuka killar från Skövde åkte till Tidaholm och hostade bort dem
från banan. (S)
e. Vet precis hur du känner det, hostade bort i stort sett hela vintern. (S)
f. Chrunak hostade bort sig från föreningen […] (S)

I exemplen ovan aktualiseras olika komponenter i verbet hosta:s kärnbetydelse – ‖(ofrivilligt) göra en ljudlig, stötartad utandning orsakad av irritation, sjukdom e.d.‖ (NEO). De olika konstruktionerna profilerar någon av
verbets betydelseaspekter, och därigenom blir verbet kompatibelt med ett
antal olika argumentmönster. I (18b) är det uppenbarligen utandningsaspekten som profileras, medan den konventionaliserade betydelsen ‘maskera,
dölja‘ i (18c) är avhängig verbets ljudkomponent. Vissa argumentmönster i
(18) är dock mer knutna till den verbtyp hosta representerar än andra; jfr
18a–c med 18d–f, där de senare kan betraktas som instansieringar av mer
generella, dvs. mindre verbtypsspecifika, konstruktioner. I avsnitt 7.3, där
bort-konstruktionerna diskuteras ur produktivitetsperspektiv, återkommer
jag till frågan om kreativ argumentstruktur ska förklaras med analogi eller i
form av instansieringar av mer generella mönster.
Poängen med exemplen i (18) är att samma verb kan realisera ett antal
olika konstruktioner – vissa med mer verbspecifik betydelse än andra. I min
analys beskrivs dessa skillnader i semantiska termer, och argumentstrukturen
antas vara avhängig vilken kausativ relation konstruktionen aktualiserar. Min
analys bygger (i likhet med Boas) på antagandet om verbs konstruktionspotential och de semantiska ramarnas betydelse för densamma. Det är som sagt
till exempel med hänvisning till den specifika semantiska ramen som t.ex.
nysa bort lappar, hosta bort damm eller skrika bort en inbrottstjuv kan förekomma i konstruktioner som oftare förknippas med mer prototypiska verb.

3.5 Avslutning
Argumentstruktur har traditionellt betraktas som en projektion av verbets
betydelse, och det här kapitlet inleddes med en beskrivning av det traditio-
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nella valensbegreppet och dess relation till huvudordsbegreppet. Språket
innehåller emellertid uttryck där det inte är självklart att verbet ensamt driver
argumentstrukturen, och inom vissa teorier är man mer benägen att acceptera
att valens- och huvudordsbegreppet inte behöver vara förknippade, se Jackendoff (2013:77):
The price is that one has to abandon the notion that the verb, as head of the
verb phrase, is invariably also head in the interpretation—the element that determines the VP‘s argument structure.

Då valensbegreppet är förknippat med enskilda ord har termen argumentstruktur kommit att användas även för att beskriva valensen när den är ett
resultat av samspelet mellan verbets (eller aspekter av verbets) egenbetydelse och konstruktionen. Detta samspel blir tydligast i de fall då argumentstrukturen inte helt följer av verbets lexikala valens. Detta fenomen beskrivs
generellt som coercion, och gäller inte minst argumentstrukturen i bortkonstruktionerna. En form av coercion är nollinstansiering (utelämnande av
valensled), och detta är vanligt i vissa bort-konstruktioner (t.ex. i äta bort sin
huvudvärk, där äta:s PATIENT-argument är undertryckt).
I den lexiko-semantiska analysen av argumentstruktur använder jag semantiska roller. Roller beskriver olika relationer mellan argument och fungerar i min analys som en beskrivning av konstruktionernas betydelsesida –
den semantiska (kausativa) ramens olika komponenter. I en aktion/ram kan
subjekts- och objektsargument beskrivas som t.ex. ORSAK respektive UPPLEVARE. Denna ram kan instansieras av såväl transitiva (locka, skrämma) som
intransitiva verb (ropa, bua); oavsett verbets lexikala valens antas argumentstrukturen kunna motiveras semantiskt med hänvisning till den semantiska
ramen.
I analysen av argumentstruktur (och generellt) kan konstruktioner ha olika teoretisk status. I vissa inriktningar analyseras argumentstruktur som avviker från verbens konventionaliserade valens med hjälp av avledningskonstruktioner (SBCG, t.ex. Michaelis 2013; jfr Kay 2005). Hos Goldberg
(1995, 2006) beskrivs konstruktioner i form av syntaktiska mönster med
egen argumentstruktur som tillämpas för att producera och tolka nya uttryck.
Boas (2008a–b, 2011, 2014) analyserar argumentstruktur på lexikal nivå,
med utgångspunkt i hur verbet uppträder i olika kontexter. Kreativ argumentstruktur förklaras i form av analogiska utvidgningar av prototypiska
valensmönster till otypiska verb.
Min analys av argumentstruktur har drag av samtliga perspektiv som beskrevs i avsnitt 3.4.1–3.4.3, och utgångspunkten för min analys är att argumentstrukturen uppstår som en kombination av lexikala och konstruktionella
faktorer. Många konstruktioner har tydligt lexikalt styrd argumentstruktur
eller argumentstruktur som kan beskrivas i form av läckage, medan andra
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konstruktioner förefaller ha delvis egen argumentstruktur och betydelse oberoende av verbtyp.
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4 Material och metod

Undersökningen av bort-konstruktionernas argumentstruktur bygger som
framgått på en undersökning av autentiskt språkbruk, och en del av metoden
går ut på att identifiera konstruktioner på olika abstraktionsnivåer knutna till
det delvis schematiska mönstret [subjekt verb bort objekt].
Kapitlet inleds med en redogörelse av materialet (avsnitt 4.1), vilket är
uppdelat i två kategorier: ett primärmaterial och ett sekundärmaterial.
Primärmaterialet utgörs av data eliciterad från en morfosyntaktiskt taggad
korpus, och det sekundära materialet består av exempel hämtade från olika
korpusar och från webben. Avhandlingens resultat bygger på primärmaterialet, men det sekundära materialet har en viktig kompletterande funktion för
helhetsbilden av argumentstrukturen i bort-konstruktionerna.
I avsnitt 4.2. redovisar jag hur jag excerperat och bearbetat de data som
undersöks, och i avsnitt 4.3 beskriver jag indelningen av materialets verb i
semantiska verbklasser för att ha en organiserad lexikal utgångspunkt för
analysen.
I avsnitt 4.4 följer en redogörelse för hur jag identifierat och grupperat
konstruktionerna på olika abstraktionsnivåer. Konstruktionerna är idealiserade modeller, och vissa förekomster av en konstruktion har prototypisk betydelse, andra mer perifer; de sistnämnda uppvisar alltså inte samtliga för konstruktionen typiska drag, vilket de prototypiska exemplen gör.
I avsnitt 4.5 presenteras analysmodellen/beskrivningsformatet. Syftet med
de formaliserade beskrivningarna av bort-konstruktionerna är att så tydligt
som möjligt belysa olika relationer mellan verbs lexikala valens och bortkonstruktionens argumentstruktur. Modellerna beskriver konstruktioner som
en form av gränssnitt mellan syntaktiskt mönster [subjekt verb bort objekt],
kontext (de semantiska ramarna) och lexikal betydelse. Det är i denna skärningspunkt bort-konstruktionernas argumentstruktur uppstår.

4.1 Material
Undersökningen utgår från autentiskt material som har hämtats från olika
primära källor, dvs. inte ordböcker eller andra sekundära källor. Materialet
består av ett primärmaterial och ett sekundärmaterial. Primärmaterialet utgörs av 2064 belägg ur en morfosyntaktiskt annoterad korpus, och den empiriska undersökningen bygger i huvudsak på detta material. Det sekundära
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materialet har emellertid en viktig kompletterande funktion genom att bidra
med exempel som inte går att hitta i det primära materialet, och bidrar därmed starkt till helhetsbilden av bort-konstruktionernas argumentstruktur.

4.1.1 Primärmaterial
Det primära materialet är automatiskt excerperat ur den s.k. Parole-korpusen,
en av de runt 200 korpusar som idag är tillgängliga via korpussökningsverktyget Korp (för information om Korp, se Borin m.fl. 2012). Parole har utvecklats och drivs av Språkbanken vid institutionen för svenska språket vid
Göteborgs universitet. Materialet i Parole samlades in inom ramen för ett
EU-projekt som avslutades 1997. Korpusen är sammansatt av textkällor i
form av främst tidskrifter, romaner och dagstidningar från 1976 till 1997 och
innehåller 19,4 miljoner löpord. Korpusens sammansättning framgår av
Tabell 6.
Tabell 6: Det primära materialet
Textkategori Texter

Period

Miljoner ord

Romaner
Bonniers Grafiska Industrier
Dagstidningar Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Göteborgs-Posten
Arbetet
Tidskrifter
Forskning & Framsteg
Övrigt
Webbtexter

1976–1981
1976–1997
1976–1997
1976–1997
1976–1997
1995–1996
1997

4,4
13, 6

Totalt

0, 4
1
19, 4

En fördel med Parole är den genremässiga variationen och att korpusen är
taggad/annoterad (jag har utnyttjat hela korpusen). Trots materialets ålder är
det enligt min mening fortfarande representativt för standardiserat skriftspråk. Att undersöka bort-konstruktioner i enbart t.ex. korpusar med bloggtexter skulle antagligen ge andra resultat. Korpusens sammansättning och
balansen mellan de olika textkategorierna medför inget problem eftersom jag
inte gör några kvantitativa jämförelser mellan olika konstruktioner eller undersöker till exempel bort-konstruktionernas stilistiska egenskaper, genretypiskhet eller diakrona aspekter, t.ex. frekvensförändring eller semantiska
förändringar i mönstrets utveckling. Min bedömning är att Parole-korpusen
utgör ett fullgott grundmaterial för mina syften.
Bristande empiriskt underlag kan emellertid vara ett problem i de fall prosodiska förhållanden diskuteras. Jag har gått igenom två talspråksmaterial:
GSM-korpusen (Gymnasisters språk- och musikvärldar, se Wirdenäs 2002)
och SVEDIF-materialet (Svenska dialekter i förändring, se Nilsson 2015),
men där fått få träffar på bort-konstruktioner. Samtidigt är de slutsatser jag
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drar tämligen allmängiltiga, och det finns brett stöd i litteraturen för de relativt okontroversiella observationer jag gör (se avsnitt 2.1.2).

4.1.2 Sekundärmaterial
Parole-materialet ger en bra översikt över bruket av bort-konstruktioner,
men är begränsat när det gäller exempel på mer kreativt språkbruk. Därför
har jag kompletterat det primära materialet med mer eller mindre osystematiska nedslag på webben och i andra språkbankskorpusar. Denna medvetna
(i kontrast till den automatiska excerperingen av det primära materialet) excerpering går ut på att hitta fler kreativa instansieringar av det primära materialets konstruktioner. Jag utgår här ifrån min språkkänsla när jag letar exempel som bekräftar eller vederlägger olika hypoteser, t.ex. beträffande konstruktionernas produktivitet och hur argumentstrukturen kan motiveras med
hänvisning till de semantiska ramarna. Samtliga konstruktioner är etablerade
i det primära materialet, men kanske inte den typ av avvikande exempel som
jag emellanåt behöver för att illustrera vissa teoretiska poänger.
I kapitel 5 inleds typiskt varje konstruktionsbeskrivning med en genomgång
av konstruktionens prototypiska egenskaper och hur konstruktionen instansieras i det primära materialet, främst av typiska belägg. Sedan övergår jag till
att diskutera mer ‖atypiska‖ förekomster, och då aktualiseras ofta det sekundära materialet.
Syftet med det kompletterande materialet är alltså både att kontrollera Parole-materialets validitet och att hitta modernare, mer kreativa exempel på
det primära materialets konstruktioner. Språkbruket i det sekundära materialet är vardagligare och friare, mer kreativt, alternativt mer genrespecifikt och
inte lika ‖standardnära‖ som kanske främst de äldre tidningstexterna i Parole. Det är sammansatt dels av exempel hämtade från fria sökningar på nätet i
form av Google-sökningar på webben, dels från sökningar i språkbanken,
t.ex. samlingen Sociala medier som i skrivande stund består av totalt 40 korpusar och 4 miljarder tokens (drygt 250 miljoner meningar).81 Jag har även
gjort nedslag i samlingen Tidningstexter (37 korpusar; knappt 580 miljoner
tokens respektive 37 miljoner meningar).82
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Webben är den största textkällan vi har, men saknar förstås ett av de mest centrala inslagen
i all forskning, nämligen reproducerbarhet (eftersom webben kontinuerligt ändras). Detta
gäller visserligen även vissa korpusar i språkbanken (t.ex. Bloggmix-korpusarna).
82
Materialvalet vid tidigare studier av partikelkonstruktioner har varit ganska varierat. Vissa
forskare har i princip helt utgått från introspektion (t.ex. Sjöström 1990), medan andra baserar
sin analys på sekundära källor i form av t.ex. ordböcker. Norén (1996) använder exempelvis
Svensk Ordbok, Nusvensk frekvensordbok samt Noreen 1904. Martola (2007) och Strzelecka
(2003) använder primärt material i form av varsin korpusundersökning medan Toivonen
(2003) blandar autentiskt språkbruk med egna exempel. Såväl Martola (2007) och Strzelecka
(2003) som Toivonen (2003) använder Parole-korpusen.
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4.2 Excerpering
Parole är morfosyntaktiskt annoterad, vilket innebär att man inte bara kan
söka på ord, utan också på syntaktiska konstruktioner. Man kan följaktligen
även söka på delvis lexikalt fyllda syntaktiska mönster. Det konkreta arbetet
med materialet började med en sökning i Parole-korpusen. När denna sökning gjordes var dagens Korp-gränssnitt inte färdigt, varför söksträngen utformades manuellt enligt följande: [msd="V.*"]"bort"[msd="N.*|P.*"].
Denna sträng anger att jag söker efter belägg innehållande ett verb (V), adverbet bort samt substantiv (N) eller pronomen (P). Jag gjorde senare motsvarande sökning med Korp (verb + bort + substantiv eller pronomen) och
fick i princip samma resultat: 1995 träffar mot 2133 med det gamla sökgränssnittet. Själva sökningen resulterade i ett antal sidor med konkordansrader enligt Figur 1.

Figur 1: Konkordansrader i Parole

Varje träff har ett viss ordintervall framför och efter söksträngen. I Parolekorpusen kan man i regel inte få tillgång till en utökad kontext. Jag har dock
inte behövt det; den exakta betydelsenyansen kan förvisso vara svår att avgöra ibland, men ur argumentstruktursynpunkt har den begränsade kontexten
(ko-texten) varit ett problem endast vid ett fåtal tillfällen.
Sökningen gav träffar på verb i (främst aktiva) finita och infinita verbformer. Materialet innehöll ett fåtal belägg i passiv samt två presenteringskonstruktioner, dvs. konstruktioner där det semantiska subjektet står på objektets plats. Söksträngen genererar alltså enbart förekomster med ordföljden
(subjekt) + verb + bort + objekt i form av ett substantiv eller ett pronomen.83
En syntaktisk avgränsning görs därmed per automatik mot exempelvis bortkonstruktioner med inversion (och satsobjekt), t.ex. hur får man bort att
programmet stänger sig, topikalisering av objekt i infinitivfras (Den förlusten blir svår att förklara bort) och intransitiva konstruktioner med egentligt
83

Subjektet ingår som regel i kontexten (eller kan suppleras av sammanhanget); att inkludera
subjektet i söksträngen hade reducerat antalet träffar väsentligt.
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subjekt (det går bort att hon umgås med oss). Inte heller elliptiska bortkonstruktioner (t.ex. När Åkes mamma glömde bort) fångas av den taggade
sökningen, varför jag har avstått från att inkludera sådana i analysen, även
om de är intressanta.84 En fullödig analys tar naturligtvis hänsyn till flera
möjliga syntaktiska mönster eftersom man därmed kan göra värdefulla observationer. Jag har dock prioriterat bort att utforska olika syntaktiska realiseringar för att istället fokusera på villkoren för lexikal valens i ett specifikt
frasmönster.
Sökningen gav totalt 2133 träffar. Annoteringen i språkbankens korpusar
är delvis automatiserad, vilket innebär att det smugit sig in ett antal felaktigheter i Parole.85 När jag förde över och alfabetiserade konkordanserna i kalkylprogrammet Excel noterade jag att materialet innehöll omkring 63 oanvändbara belägg, främst dubblettformer men också ett antal felaktigt annoterade exempel. När jag hade sorterat bort felaktiga träffar utgjorde primärmaterialet 2070 belägg fördelade på 227 olika verblemman. Dessa 227 verblemman har relativt olika tokenfrekvens. De fyra vanligaste är ta (310 förekomster), få (145), glömma (122) och göra (101). Dessa fyra verb (dvs.
knappt 2 % av materialets typer) står för 33 % av förekomsterna. Efter denna
kvartett följer vända (68), och sedan fortsätter frekvensen stabilt nedåt: ge
(55); jaga, välja (42); kasta (36), osv.). I andra ändan av spektret grupperas
ett antal verb med bara en förekomst per typ. Där återfinns 92 olika verb,
dvs. 41 % av typerna, men bara 4 % av förekomsterna.86

4.3 Sortering av verb i verbklasser
De 227 verblemmana grupperades sedan i olika semantiska klasser. Med
vissa undantag låter sig verben ganska naturligt sorteras in i relativt distinkta
kategorier, och jag har i indelningen av materialets verb delvis utgått från
etablerade grupperingar, t.ex. i SAG och Levin (1993). Den grammatiska
litteraturen förfogar över semantiska verbindelningar utifrån olika grader av
finkornighet. SAG (2:514 ff.) t.ex. räknar med 19 verbgrupper fördelade på
tre huvudfält enligt Tabell 7.
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Jag analyserar inte heller belägg med bort som partikel i intransitiva partikelverb (resa bort,
gå bort, osv.), i imperativkonstruktion (Bort med dig!), som bestämning i adverbfras (lite
längre bort i rummet) eller som ensamt adverbial (knappt tre meter bort). Jag undersöker inte
heller fast sammansatta partikelverb (bortförklara, bortse), participformer (bortkastad), participiella adjektiv (bortkommen) eller andra avledda former.
85
Se Berg & Malmgren (2000) för en mer detaljerad beskrivning av Parole-korpusen och dess
användbarhet, delvis med avseende på olika felkällor.
86
Denna fördelning innebär att det vanligaste ordet förekommer ungefär dubbelt så många
gånger som det näst vanligaste, och tre gånger så ofta som det tredje vanligaste, osv. Sådan
frekvensordning kallas ibland ‖Zipfs lag‖ (Zipf 1949; se även Manning & Schütze 1999).
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Tabell 7: Verbala betydelsefält och exempelverb i SAG (2:514 ff.)
Det fysiska fältet

Det psykiska och sociala
fältet

Det logiska fältet

a. Befintlighet och rörelse:
anlända, bo, bära, dra,
drälla

a. Perception: betrakta,
erfara, finna, hitta, höra

a. Kausala relationer (orsak, konsekvens, villkor):
bero, framkalla, följa,
föranleda

b. Produktion och konsumtion: arrangera, baka,
bygga, gräva

b. Kommunikation: anklaga, antyda, argumentera,
be, befalla, begära

b. Likhetsrelationer: avvika, dominera, likna, underskrida

c. Fysisk hantering, påverkan och vidröring, fysiskt
tillstånd: andas, använda,
beröra, brinna
d. Fysiska fenomen: dagas,
gala, gnissla, knarra

c. Kognition: ana, bortse,
drömma, förstå

c. Teckenrelation: ange,
avse, beskriva, beteckna

d. Intention: avse, eftersträva, försöka, planera

d. Existens: dö, existera,
finnas, förekomma

e. Emotion och värdering:
avsky, bekymra, föredra,
förvåna, gilla

e. Kvantitet: minska, rymma, uppta, vara

f. Önskan: befara, hoppas,
längta, undvika

f. Innehav: använda, beröva, disponera, få, ge

g. Förmåga: förmå, hinna,
kunna, orka

g. Del-helhet: bestå (av),
ha, höra (till), ingå (i),
innefatta

h. Socialt handlande, sociala relationer: angå, dominera, försona, handla

De verb som förekommer i det primära materialet tillhör grupperna a–d i det
fysiska fältet, grupperna b, d och f–h i det psykiska och sociala fältet samt
delvis grupp f i det logiska fältet, vilket ger en fingervisning om hur materialets verb förhåller sig till en mer generell gruppering av verb i svenska språket.
Även om SAG av naturliga skäl har fler kategorier än jag, är indelningen i
Tabell 7 alltför grov för mina syften. Parole-materialets verb uppvisar stor
variation inom vissa kategorier, medan andra verbkategorier helt faller bort i
min undersökning. Klassen ‖Fysisk hantering, påverkan och vidröring, fysiskt tillstånd‖ rymmer t.ex. ett stort antal distinkta betydelser och argumentstrukturer i mitt material, och därmed gör jag en lite finare indelning av denna grupp (se Tabell 8 nedan).
SAG:s indelning kan jämföras med Levins (1993) semantiska klassificering av engelska verb i 221 verbklasser. Trots sin detaljerade sortering tvingas Levin ändå till vissa idealiseringar för att kunna generalisera fram sina
verbklasser: ‖The classification system does not take into account every
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property of every verb, since such a system would be liable to consist of
classes having only one member…‖ (a.a. s. 18).87
I min klassificering har jag alltså utgått från både SAG och Levin (1993);
Den senare har främst varit till hjälp för att benämna specifika verbklasser
inom SAG:s ovan nämnda lite mer allmänna betydelsefält (‖Fysisk hantering, påverkan och vidröring, fysiskt tillstånd‖). I vissa fall också när jag varit
tveksam inför gruppering av ett verb; kyssa etiketteras t.ex. som ett beröringsverb, i enlighet med Levin som hänför verbet till gruppen ‖Verbs of
touching‖ (alternativet hade t.ex. varit att betrakta kyssa som kontaktverb).
Tabell 8 visar hur jag har grupperat det primära materialets verb. Grupperingen är baserad på olika kriterier som domän, rörelsebetydelse, argumentstruktur, resultativitet, ibland en framträdande betydelsekomponent, m.m.
Indelningen är naturligtvis i viss mån godtycklig. Min förhoppning är dock
att den ska framstå som någorlunda intuitiv.
Tabell 8: Verbklasser i det primära materialet
Verbklass

Typverb

Transitiva rörelseverb
Kontakt- och kastaverb
Placeringsverb
Intransitiva rörelseverb
Transfer/innehav
Resultativa verb
Beröringsverb
Verb som avlägsnar del från helhet
Verb som urskiljer del ur/från helhet
Kommunikationsverb
Verb som anger sociala relationer
Denominala verb
Verb som anger mental aktivitet

baxa, forsla, bära
knuffa, sparka, kasta
sätta, ställa, lägga
springa, galoppera, simma
ge, byta, sälja, få, ha
bränna, radera, fräta
badda, borsta, torka, gnugga
kapa, knipsa, hacka, hugga
gallra, sortera, filtrera
locka, skrämma, prata
gifta, förlova, lova, leja
avtala, demokratisera, informera
känna, tänka, önska

De olika verbklasserna är förhållandevis allmänna, och uppvisar viss spännvidd från prototypiska (typiska för kategorin) till perifera verb (vars betydelse ligger utanför fältets kärna). I Tabell 8 har jag exemplifierat med för respektive kategori typiska verb. De prototypiska verben är definitionsgrundande för verbklassen. Kategorin Transitiva rörelseverb kännetecknas t.ex.
av prototypiska verb som forsla, frakta, bära och transportera. Verb inom
en klass kan i vissa fall skilja sig åt med avseende på t.ex. rumsbetydelse
(jämför t.ex. bära bort och dra bort, där dra tydligare lexikalt anger orienter87

Denna kategoriseringsprincip skulle också innebära att samma verb kan knytas till många
olika verbklasser.
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ing från något, men båda är transitiva rörelseverb) eller aktionsartsbetydelse
(jämför t.ex. kasta och sparka, vilka anger olika typer av påverkan på objektet även om båda anger ballistisk rörelse hos objektet).
Ett flertal studier har observerat att indelning i (semantiska) verbklasser
kan ligga till grund för generaliserbarheten av argumentstruktur (Levin &
Rappaport Hovav 2005:1). Min analys förutsätter också att verb har viss
stabil grundbetydelse (syftet med undersökningen är ju delvis att undersöka
hur aspekter av denna modifieras av kontexten) som kan ligga till grund för
vissa allmänna slutsatser om argumentstruktur. Genom sin förankring i verbklasser kan analysen av bort-konstruktionernas argumentstruktur, åtminstone
i vissa konstruktioner, därmed få visst förklaringsvärde.88 Jag vill dock påpeka att verbklassindelningen är en utgångspunkt för analysen; som framgått är
det inte särskilt ovanligt att verbets betydelse omtolkas i konstruktionen. Å
andra sidan är den konstruktionella påverkan faktiskt rätt ofta – om än inte
alltid – förutsägbar utifrån verbtypen. Generellt betraktar jag verbets egenbetydelse som en förutsättning för argumentstrukturen i varje konkret förekomst (se avsnitt 3.4.4).89
Att dela in verb i mer eller mindre homogena klasser är, vilket föregående
passage antydde, emellertid inte oproblematiskt. Ska man utgå från verbet
för att definiera konstruktionen eller tvärtom (se t.ex. Croft 2003:64.)? Mufwene (1978) observerar att identifiering av verbklasser kan sakna förklaringsvärde, eftersom egenskaper man förknippar med en verbklass potentiellt
kan återfinnas hos verb i andra verbklasser. Mufwene menar att man istället
borde isolera de betydelsekomponenter som är gemensamma för verb. Man
bör alltså försöka identifiera den egenskap som ger samma ‖behavior or is
held responsible for a given property‖, oavsett verbklass (a.a. s. 278). Denna
uppfattning delas av Levin (1993:18), som också menar att ‖shared behavior‖ hos en grupp verb kan vara nyckeln till att kunna identifiera centrala
betydelsekomponenter – vilka (istället för verbklassen i sig) anses utgöra den
centrala teoretiska komponenten.
Denna tanke har redan aktualiserats i texten (t.ex. när nysa och hosta kan
konstrueras med samma argumentstruktur som blåsa). I min analys identifieras detta ‖shared behavior‖, dvs. när olika verbtyper får samma argumentstruktur, när de instansierar det syntaktiska mönstret [subjekt verb bort objekt]. Om olika verbtyper har en gemensam betydelsekomponent som aktualiseras av kontexten kan de uttrycka samma minikonstruktion, och det kan
vara intressant att se hur bort-konstruktionerna profilerar vissa egenskaper
som förenar olika typer av verb.
88

För att undvika att det rör sig om ren beskrivning (jfr Goldberg & Jackendoff 2004:542,
Goldberg 2006:230–231, samt Herbst 2014:191).
89
Jfr dock t.ex. Åfarli (2006:377) som betraktar argumentstrukturen som helt skild från verbets lexikala betydelse (istället antas den vara knuten till den syntaktiska strukturen). Martola
(2007:262) ställer sig däremot ‖ […] skeptisk till att verbens lexikala innehåll inte skulle spela
någon roll‖.
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Potentialen för polysemt beteende finns väl i olika utsträckning hos i princip
alla verb. Det primära materialets verb definieras dock som sagt i regel efter
ett slags kärnbetydelse, även om betydelsen hos vissa starkt polysema verb
(med tydligt distinkta lexem) disambigueras av kontexten, t.ex. spela, som i
spela bort pengar eller spela bort AIK från SM-guldet; köra, som i köra bort
tjuvarna eller köra bort virket till skroten; slå, som i slå bort en straff och slå
bort flugorna.

4.4 Identifiering av konstruktioner
Efter grupperingen av verb i olika klasser följde en ‖grovanalys‖ av materialet vars syfte var att identifiera konstruktioner på olika abstraktionsnivåer (se
Figur 2). Grundtanken är att specifika konstruktioner är instansieringar av
mer abstrakta konstruktioner.
I konkreta instanser av mönstret [subjekt verb bort objekt] identifieras
materialets mest specifika konstruktioner, dvs. konstruktioner med lexikalt
innehåll, t.ex. minikonstruktioner (konstruktioner med verbtypsspecifik argumentstruktur), och lite mer generella konstruktioner där argumentstrukturen inte lika tydligt associeras med typiska verblexem (t.ex. prata bort
lunchrasten eller simma bort ångesten) men som ändå bygger på specifikt
semantiskt innehåll.
Specifika konstruktioner (och ramar) med närliggande betydelse kan
sammanföras till gemensamma kategorier, som i sig kan beskrivas i form av
mer generella konstruktioner (och följaktligen mer generella ramar). I Figur
2 används etiketten sub-typer för att beteckna denna högre abstraktionsnivå.90 Sub-typerna har inte verbtypsspecifik argumentstruktur (de motsvarar
inte konstruktioner med specifikt lexikalt innehåll) utan förenas alltså på ett
mer generellt kausativt och argumentstrukturellt plan.
Vissa sub-typer kan i sin tur abstraheras till ytterligare en mer generell
nivå, till en av tre överordnade huvudtyper. Den mest generella nivån representeras av det nästan helt schematiska mönstret [subjekt verb bort objekt],
med betydelsen ‘X får Y att försvinna‘. Tanken är alltså att samtliga mer
specifika konstruktioner instansierar huvudmönstrets allmänna betydelse
samtidigt som de själva bidrar med egen konstruktionsspecifik betydelse.
Figur 2 beskriver konstruktionerna på olika schematiska nivåer. I avsnitt
5.1.1 presenteras en konkret översikt över materialets konstruktioner enligt
denna modell.91
90

De olika konstruktionsbeteckningarna i figur 2 är rena etiketter (inte etablerade, specifika
konstruktionstyper) och modellen syftar enbart till att visa hur materialets konstruktioner kan
sorteras på olika abstraktionsnivåer.
91
Punkterna efter vissa konstruktioner på den mest specifika nivån anger att sub-typen innehåller fler konstruktioner.

86

Figur 2: Konstruktioner på olika abstraktionsnivåer

I genomgången av de olika konstruktionstyperna ligger tonvikten på beskrivningen av de mest specifika konstruktionerna. I avsnitt 7.4 utvecklar jag
diskussionen av bort-konstruktionerna som del av ett större nätverk av konstruktioner på olika abstraktionsnivå (se också avsnitt 2.4.2.1).

4.4.1 Kriterier och avgränsningar
Indelningen av olika konstruktioner utgår i de allra flesta fall ifrån att de
uppvisar olika argumentstruktur. I många fall kan konstruktioner särskiljas
genom olika rolluppsättningar och/eller genom att en specifik konstruktion
t.ex. undertrycker vissa argument. I några fall får dock aktionsarten avgöra
(t.ex. när jag skiljer mellan konstruktioner instansierade av verb som bära
och sparka) och i några fall är konstruktionens rumsbetydelse den karakteriserande egenskapen, exempelvis när jag skiljer mellan uttryck som tvätta
bort fläcken och klippa bort håret.
Fokus i analysen ligger på konstruktioner på den ‖lägsta‖ nivån, dvs. konstruktioner med specifikt lexikalt innehåll. Varje sådan konstruktion kan som
framgått företrädas av mer eller mindre typiska förekomster, och jag inleder
varje konstruktionsgenomgång med utgångspunkt i typiska instansieringar
för att därefter redovisa mer ‖kreativa‖ exempel (ofta hämtade ur det sekundära materialet).
Tonvikten ligger således på regelbundet formade (eventuellt tillfälligt
sammansatta), produktiva konstruktioner.92 Materialet innehåller emellertid
även ett antal mer eller mindre lexikaliserade konstruktioner, som av olika
anledningar kan vara svåra att gruppera tillsammans med de mer regelbundet
92

En produktiv konstruktion innebär här en konstruktion som kan instansieras av ett antal
olika verb (se vidare avsnitt 7.3 för vidare diskussion av alternativa syner på produktivitet).
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formade konstruktionerna. Med undantag av de så kallade ‖Allmänna bortkonstruktionerna‖ (vilka utgör en stor del av materialets förekomster) exkluderas tydligt lexikaliserade verb-partikelförbindelser från den huvudsakliga
analysen såvida de inte instansierar en produktiv bort-konstruktion.93 Det
förekommer t.ex. ett antal högfrekventa verb-partikelkonstruktioner som
saknar eller åtminstone har starkt reducerad kausativ betydelse och rumsbetydelse (t.ex. glömma bort, tappa bort, räkna bort, välja bort) samt ett fåtal
fasta, fixerade konstruktioner med specifik betydelse som inte heller låter sig
analyseras semantiskt på samma sätt som övriga belägg (t.ex. idiom som
blanda bort korten). Gränsen mellan regelbundna (tillfälligt sammansatta/nybildade) och mer lexikaliserade bort-konstruktioner är naturligtvis inte
skarp, och avgränsningen är delvis godtycklig.94 Men jag fokuserar alltså
främst på någorlunda frekventa konstruktioner, och analysunderlaget är fullt
tillräckligt för att presentera en översikt över argumentstrukturens betingelser i dessa. Tydligt lexikaliserade konstruktioner (dvs. i regel lexikaliserade
verb-partikelförbindelser) diskuteras istället i samband med den syntaktiska
diskussionen i avsnitt 7.2.

4.5 Beskrivningsformat
I kapitel 5 redovisas analysen av de olika bort-konstruktionerna utifrån en
enkel formaliserad beskrivningsmodell som anger hur verbets lexikala valens relaterar till konstruktionens argumentstruktur och semantiska ram.
Modellen är en omarbetad variant av formalismen i Goldberg & Jackendoff (2004), där också orsaks- och resultatled anges i analysen av transitiva
och intransitiva resultativer. Inom konstruktionsgrammatiken är det praxis
att forskare utgår från sina data och det fenomen som undersöks, och ‖ […]
only then develop the necessary formalism on the basis of what they find and
deem necessary.‖ (Bergs & Diewald 2008:2). CxG karakteriseras av ganska
93

De olika verbtypsspecifika konstruktionerna (se avsnitt 5.1) instansieras alltså av både
tillfälligt sammansatta och mer lexikaliserade verb-partikelförbindelser).
94
Jfr Martola (2007:242) som ställer sig frågan om ‖vilka åt-fall som överhuvudtaget skulle
platsa som rent kompositionella och produktiva förbindelser‖ (se även Strzelecka 2003:16–17,
som i princip drar samma slutsats av sina resultat). Att sammansättningen kan förändra betydelsen hos både verb och partikel och därmed ge upphov till mer eller mindre idiomatiska
betydelser som successivt konventionaliseras uppmärksammades redan av Noreen (1904),
Kjellman (1929) och Ljunggren (1932, 1937). Wellander (1964:187) kommenterar fenomenet
att verb och partikel inte sällan formar en relation med specifik betydelse såhär: ‖hos sammansättningen kan utvecklas en sådan ‘Gesamtbedeutung‘, att prepositionens liksom verbets
särskilda betydelse går förlorad‖. Kontinuumet från regelbunden till idiomatisk betydelse har
även noterats av Ejerhed (1978) och Toivonen (2003). Strzelecka (2003:14) placerar också
partikelförbindelser på ‖olika punkter längs en lexikaliseringsskala, från produktiva syntaktiska nykonstruktioner till idiom‖, och Norén (1996:31) talar om hög respektive låg grad av
lexikalisering hos de partikelverb hon undersöker (se också Norén 2005a).
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stor variation när det gäller synen på formalism, samtidigt som man ogärna
antar analyser som inte kan motiveras av data (Hilpert 2014a:203).
Syftet med modellen är att, genom att formalisera olika relationer mellan
verbets betydelse och argumentstrukturen i [subjekt verb bort objekt], systematiskt kunna illustrera samspelet mellan verb och konstruktion.95 Ett exempel på modellen ges i (1), där en typisk rörelsekonstruktion beskrivs som
en idealiserad abstraktion; i (2) illustreras sedan en verbspecifik förekomst
av samma konstruktion.
1.

Rörelsekonstruktion: ’forsla’
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk förflyttning
Arg: [AGENT1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]

Den översta raden (Syn) anger den syntaktiska strukturen. De nedsänkta
siffrorna vid respektive satsled är en del i den unifieringstanke som präglar
modellen och länkar det syntaktiska mönstret till den semantiska ramen och
argumentstrukturen.
I den andra raden, Sem, beskrivs konstruktionens semantiska, kausativa
struktur, där bort-konstruktionerna delas in i ett orsaksled och ett resultatled
(se avsnitt 2.2.2 och 2.3). Skrivningen anger att det är själva handlingen (det
som X gör) som orsakar resultatet, och pilen signalerar att kausativiteten är
en relation mellan handling och resultat, dvs. ett resultat av aktionen som
helhet.96 Den för alla bort-konstruktioner gemensamma schematiska betydelsen (‘x får y att försvinna‘) skrivs med versaler, och utanför hakparenteserna
preciseras sättet för detta avlägsnande (med gemener), dvs. den konstruktionsspecifika/ramspecifika betydelsen, som ofta sammanfaller med verbets
betydelse.
I den understa raden (Arg) specificeras konstruktionens/ramens argumentstruktur och det framgår att rörelsekonstruktionen i (1) typiskt innehåller de tre rollerna AGENT, PATIENT och VÄG-MÅL. Hybridrollen VÄG-MÅL är
tänkt att spegla både den kontinuerliga påverkan som delvis anges av verbet
och den MÅL-roll (och direktionalitet) som är knuten till bort. I mina analyser förenas verbets riktnings-och/eller rörelsebetydelse med bort. Som framgick av avsnitt 3.2 kan det vara svårt att hålla isär olika riktningsangivelser,
rörelse- respektive platsbetydelse hos bort. Den nedsänkta siffran 1 länkar
AGENT-rollen till påverkaren i orsaksledet och subjektet. PATIENTEN länkas
till Y-ledet (föremålet för påverkan i resultatledet) och till objektet, medan
VÄG-MÅL-rollen knyts till Z-ledet och till bort.

95

Eftersom verbs lexikala valens kan variera även inom en verbklass (konstruktion) kan det
emellanåt vara svårt att ange en korrekt generell formalisering. Modellerna används därmed
ganska sparsamt, och ska alltså betraktas som försök till allmänna beskrivningar.
96
Handlingar blir till orsaker (delvis) i kontext, jfr Ottosson (1996).
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Analysen går alltså ut på att identifiera hur verbets semantiska argument
realiseras syntaktiskt och vad de har för semantisk funktion i konstruktionen.
Beskrivningen i (1) är en generalisering av en specifik rörelsekonstruktion,
dvs. en representation utan valensangivelse. En (typisk) verbspecifik förekomst av samma konstruktion, t.ex. när verbet forsla instansierar mönstret
[subjekt verb bort objekt], kan beskrivas enligt (2).
2.

Rörelsekonstruktion: ’forsla’
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk förflyttning
Arg: [AGENT1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [forsla: AGENT1, PATIENT3]

Den nytillkomna raden längst ner (Val) anger alltså verbets lexikala (semantiska) valens. Modellen ska läsas nerifrån och upp, och i (2) framgår det hur
verbets olika argument uppgår i (unifierar med) konstruktionens argumentstruktur. Enligt beskrivningen i (2) förbinds verbets AGENT- och PATIENTargument med konstruktionens, och VÄG-MÅL-rollen knyts till bort; denna
roll är som sagt en hybrid av verbets rörelsebetydelse och bort:s målangivelse.
Som redan nämnts kan man betrakta adverbet som ett optionellt valensled
till verbtypen i (2), men jag har valt att begränsa valensbeskrivningen till
mer uppenbara kärnargument som AGENT och PATIENT. Det kan vara svårt
att dra gränsen mellan encyklopedisk kunskap och mer grammatiska aspekter av ett verbs betydelse. Aktionsart och kausativitet, t.ex. ‖kontinuerlig
fysisk påverkan längs en väg‖ specificeras i min modell av den ram som är
gemensam för både typiska och atypiska förekomster av en konstruktion (jfr
bära bort NP och stödja bort NP) eftersom själva ramen antas vara det som
länkar typiska och otypiska verb till varandra. Prototypiska verb förutsätter
alltså konstruktionens betydelse lexikalt, vilket inte mer perifera verb gör.97
Alla AGENT-PATIENT-verb har inte per automatik rörelsebetydelse när de
instansierar mönstret [subjekt verb bort objekt], men via precisering av den
semantiska ramen och inte det enskilda verbet kan beskrivningen vara ganska generell. Modellerna är dock inga absoluta prediktioner, utan försök till
relativt allmänna beskrivningar.
I (3) nedan ges en beskrivning av en icke-valensbunden, indirekt kausativ,
konstruktion. Analysen i (3a) beskriver uttryck med intransitiva verb av typen Kim mediterade bort ångesten, och i (3b) redovisas ett exempel med
97

Verb som t.ex. forsla förutsätter att både subjekts- och objektsargument förflyttas tillsammans längs en väg. I vissa analyser av intransitiva rörelseverb (t.ex. simma) tillskrivs subjektet både AGENT och UNDERGOER-roll (se t.ex. Ramchand 2008:72) eftersom subjektet både
utför och utsätts för förflyttningen. Detta kan jämföras med Platzack (2011), som enbart
tillskriver subjekt till verb av typen simma rollen MATERIALET (vilken ungefär motsvarar
Ramchands UNDERGOER-roll).
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transitivt verb och undertryckt PATIENT-argument, t.ex. Kim åt bort sin huvudvärk.
3.

a. Indirekt kausativ bort-konstruktion (’X agerar så att Y försvinner’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA] » [Y3 FÖRSVINNA Z2] indirekt påverkan
Arg: [AGENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]
Val: [meditera: AGENT1]
b. Indirekt kausativ bort-konstruktion (’X agerar så att Y försvinner’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA] » [Y3 FÖRSVINNA Z2] indirekt påverkan
Arg: [AGENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]
Val: [äta: AGENT1, PATIENTØ]

I (3a) unifierar det intransitiva verbet meditera:s enda bundna argument med
en bort-konstruktion där övriga argument och betydelsen är knutna till konstruktionen. När transitiva verbs instansierar den här konstruktionen (t.ex.
äta, med rolluppsättningen AGENT + PATIENT) undertrycks alltså det typiska
objektsargumentet (se 3b) eftersom påverkan på det syntaktiska objektsargumentet är indirekt (PATIENTER påverkas alltid direkt i en aktion). Detta
framgår av att PATIENTEN markeras med symbolen ø i valensangivelsen.
Objektsargumentet i de indirekta konstruktionerna tilldelas istället rollen
TEMA eftersom det avlägsnas utan att utsättas för direkt påverkan av matrisverbet (se avsnitt 3.2). Den indirekta påverkan i (3) illustreras av att orsaksoch resultatled innesluts av varsin hakparentes. I bort-konstruktioner med
direkt kausativitet (se 1 och 2 ovan) äger aktionen rum i en sammanhängande temporal och fysisk sekvens, varför den semantiska strukturen omgärdas
av en gemensam hakparentes; objektsargumentet får därtill sin semantiska
roll i den aktion som primärt anges av matrisverbet, vilket emellertid inte
gäller objektsargumentet i de indirekta konstruktionerna, som istället definieras i relation till bort.
Jag har strävat efter att modellen ska vara kompatibel med både lexikalistiska och konstruktionella analyser, och min förhoppning är att själva unifieringstanken, dvs. att verbs lexikala argumentstruktur förenas med konstruktionens argumentstruktur med olika grader av samstämmighet, ska framgå.

4.6 Avslutning
Min undersökning av bort-konstruktionernas argumentstruktur bygger på två
autentiska material: ett primärt korpusmaterial (avgränsat, granskat, sorterat,
strukturerat) och ett sekundärt, icke-kontrollerat och osorterat material bestående av exempel främst hämtade från webben. Det primära materialet utgör
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grunden för undersökningen, och det sekundära materialet kompletterar med
exempel på mer kreativt språkbruk.
I korpusundersökningen har jag undersökt drygt 2000 belägg och delat in
dessa i ett antal olika konstruktioner utifrån vilka betydelser mönstret [subjekt verb bort objekt] genererar i olika sammanhang. I ett försök att dra allmänna slutsatser om sambandet mellan verb och bort-konstruktionernas
argumentstruktur har jag delat in materialets verb i ett antal verbklasser.
Verbet är en förutsättning för argumentstrukturen i de olika bortkonstruktionerna, men lika klart är att den lexikala valensen kan påverkas
väsentligt. Denna påverkan antas variera mellan olika konstruktioner.
I beskrivningen av de olika konstruktionerna diskuteras både instansieringar med för konstruktionen typiska verb och verb med mer avvikande
betydelse. Konstruktioner med liknande betydelse grupperas tillsammans i
mer generella kategorier, konstruktionstyper på en högre abstraktionsnivå.
Överst i bort-konstruktionernas abstraktionshierarki befinner sig själva
mönstret [subjekt verb bort objekt] med den schematiska betydelsen, ‘X får
Y att försvinna‘. Varje mer specifik konstruktion ärver vissa generella drag
från denna allmänna betydelse men har samtidigt också viss egen betydelse.
Analysmodellen består av en enkel formaliserad beskrivning som redovisar konstruktioner som gränssnitt mellan syntaktiskt mönster, kontext (semantisk ram) och lexikal betydelse (hos verb och bort). Förhoppningsvis kan
modellen illustrera samspelet mellan lexikonet och grammatiken.
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5 Analys

I det här kapitlet beskriver jag materialets bort-konstruktioner. Kapitlet inleds i avsnitt 5.1 med en översiktlig redovisning av materialets olika konstruktionstyper, medan resten av kapitlet är vigt åt en genomgång av analysen.
I avsnitt 5.2 redogör jag för konstruktioner som kännetecknas av att aktionen och den direkta påverkan på objektsargumentet sker i en sammanhängande temporal och rumslig sekvens. Dessa konstruktioner har i relativt
hög utsträckning lexikalt styrd argumentstruktur, och därmed föreligger tydliga samband mellan olika verbklasser och bort-konstruktioner.
I avsnitt 5.3 beskriver jag gemensamma drag för konstruktioner med indirekt kausativitet, dvs. konstruktioner där påverkan och avlägsnandet inte
behöver ske i en sammanhängande sekvens. Till skillnad från vad som (i
princip) gäller för direkt kausativa bort-konstruktioner drivs inte argumentstrukturen här primärt av verbtyp, varför indelningen i olika konstruktioner
bygger på andra semantiska kriterier.
I avsnitt 5.4 går jag igenom vad jag kallar ‖Allmänna bort-konstruktioner‖. Dessa konstruktioner avviker från övriga bort-konstruktioner, bl.a.
genom att verbet inte anger sättet för avlägsnandet och att de kan gestalta
olika kausativa relationer.

5.1 Materialets konstruktioner
Det syntaktiska mönstret [subjekt verb bort objekt] företräds av ett antal
olika konstruktioner på olika abstraktionsnivåer. Varje konstruktion ärver
betydelsen ‘X får Y att försvinna‘ av den maximalt schematiska konstruktionen, men har också sin egen konstruktionsspecifika innebörd. I de mest specifika konstruktionerna knyts betydelsen till lexikalt innehåll i konkreta förekomster. I dessa bidrar verbet i kombination med övriga konstruktionella
faktorer till skapandet av en konstruktionsspecifik argumentstruktur och
betydelse. Olika lexem knutna till ett polysemt verb kan instansiera olika
konstruktioner (jfr köra bort inbrottstjuvar, köra bort virket), men även
samma lexem kan instansiera olika konstruktioner (köra bort virket, köra
bort backspegeln på bilen och köra bort segern på sista varvet).
Graden av samstämmighet mellan verbtypens valens och konstruktionens
argumentstruktur varierar från konstruktion till konstruktion. I vissa kon-
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struktioner är argumentstrukturen starkt knuten till verbtyp (minikonstruktioner), i andra inte. Exempelvis intansierar Kim åt bort sin huvudvärk och
Kim joggade bort tristessen samma, ganska generella, konstruktion, men det
går inte att förutse denna distribution enbart med utgångspunkt i de två verben (även om intransitiviteten i jogga är en tydlig markör). I exempel som
Kim sparkade bort bollen eller Kim skrubbade bort smutsen är däremot konstruktionen mer förutsägbar utifrån verbets betydelse. Dessa konstruktioner
ackommoderar otypiska verb om dessa är kompatibla med konstruktionens
verbspecifika argumentmönster. De lite mer generella konstruktionerna
präglas emellertid av betydligt större semantisk spridning eftersom de realiseras av verb från helt olika verbklasser.
Den övergripande redogörelsen nedan anknyter till de kausativa relationer
som beskrevs i kapitel 2 och utifrån vilka bort-konstruktionernas argumentstruktur (delvis) tolkas. Avsnitt 5.1.1 tar därför först upp de fem typer av
schematiska kausativa konstruktionstyper som de specifika konstruktionerna
grupperas inom, varpå följer en översiktlig genomgång av de senare. I avsnitt 5.1.2 sätts konstruktionerna in i en vidare abstraktionshierarkisk modell
(enligt Figur 2 i avsnitt 4.4).

5.1.1 Konstruktionerna grupperade i kausativa kategorier
I avsnitt 2.2.2.2 identifierade jag fyra grundläggande kausativa relationer
mellan ‖påverkare‖ och ‖påverkad‖, som utgick ifrån dels om påverkan var
fysisk eller icke-fysisk, dels om den var direkt eller indirekt. De flesta bortkonstruktionerna är uttryck för någon av dessa fyra relationer och fördelar
sig på någon av fyra motsvarande schematiska kausativa konstruktionstyper,
nedan benämnda Direkta fysiska bort-konstruktioner, Metonymiska bortkonstruktioner, Kommunikativa bort-konstruktioner samt Indirekt kausativa
bort-konstruktioner. Utöver dessa fyra kategorier räknar jag även med en
femte typ, Allmänna bort-konstruktioner, som samlar de fall där den kausativa relationen inte specificeras. Nedan ges en översiktlig genomgång av
dessa olika kategorier innan jag går in på de enskilda konstruktionerna.
Direkta fysiska bort-konstruktioner (fysisk, direkt påverkan)
Samtliga konstruktioner i denna kategori är direkt kausativa (‘X påverkar Y
så att Y hamnar Z‘), och detta är den mest basala (prototypiskt transitiva/kausativa) kategorin bort-konstruktioner. Avlägsnandet av objektet sker i
en sammanhängande temporal och rumslig sekvens, bort har tydlig rumsbetydelse och objektsargumentet är en typisk PATIENT. Ett exempel på denna
konstruktion är Kim bar bort bordet. Den generella kausativa ramen utmärks
av ‖low degree of autonomy or control on the part of the causee (Kemmer &
Verhagen 1994:120). Majoriteten av de direkta fysiska konstruktionerna har
tydlig rörelsebetydelse, och utmärks generellt av agentiva subjektsargument
och ett ensamt, explicit realiserat, objektsargument.

94

Metonymiska bort-konstruktioner (fysisk, mindre direkt påverkan)
I metonymiska konstruktioner uppvisar verb och objekt en annan semantisk
relation än i de direkt fysiska bort-konstruktionerna. Konstruktionerna innebär ett slags partitivt avlägsnande, där en del lösgörs från en helhet. Påverkan
är mer indirekt än i föregående grupp i så måtto att det direkta objektet inte
(ensamt) uttrycker verbets huvudsakliga objektsargument. I exemplet Kim
kramade bort vattnet omfattas vattnet av kramandet, men det ‖riktiga‖ PATIENT-argumentet är underförstått. Metonymi (‖namnbyte‖) innebär att det
språkliga uttrycket anger något som har en nära relation till det som egentligen betecknas, och i SAG (1:198) beskrivs metonymi som ‖visst slag av
överförd betydelse som innebär att en referent betecknas med något som
referenten har en fast relation till‖ (se även Kövecses & Radden 1998).
Eftersom det uttryckta objektet har en nära relation till det undertryckta, är
termen metonymisk gångbar även här.
Kommunikativa bort-konstruktioner (icke-fysisk, psykologisk påverkan)
Utmärkande för konstruktionerna i denna kategori är den psykologiska påverkan som leder till avlägsnandet av ett animat objektsargument. En förutsättning för argumentstrukturen är att subjektet kan förmedla, kommunicera
ett psykologiskt innehåll, och konstruktionen kan exemplifieras av Kim mutade bort Robin från datorn. Gemensamt med kategorierna ovan är att avlägsnandet sker i en sammanhängande sekvens, men kategorin utmärker sig
genom att ha något mindre direkt (och icke-fysisk) kausativitet jämfört med
de föregående. Kategorin utgör så att säga en naturlig övergång till de helt
indirekt kausativa bort-konstruktionerna.
Indirekt kausativa bort-konstruktioner (icke-fysisk, indirekt påverkan)
Indirekt kausativa bort-konstruktioner har betydelsen ‘X får bort Y genom
att verba‘, eller ‘X agerar så att Y försvinner ‘, och typen kan illustreras av
Kim promenerade bort baksmällan.98 Konstruktioner med indirekt kausativitet är inte lika tydligt knutna till en eller flera specifika verbklasser eftersom
objektet inte omfattas av verbets lexikala valens. Verbet anger förvisso sättet
för, eller orsaken till, avlägsnandet, men då påverkan på objektet inte sker i
en sammanhängande temporal och fysisk sekvens föreligger inte lika strikta
semantiska restriktioner på verbet som i de direkt kausativa bortkonstruktionerna. De indirekta bort-konstruktionerna företräds i hög utsträckning av intransitiva verb.
Allmänna bort-konstruktioner
Allmänna bort-konstruktioner anger den schematiska betydelsen hos alla
instansieringar av [subjekt verb bort objekt], nämligen ‘X får bort Y‘. Kategorin innehåller konstruktioner där verbet inte specificerar sättet för avlägs98

Se även Sjögreen (2007).
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nandet, och inte av sig självt anknyter till en typisk semantisk ram. Allmänna
bort-konstruktioner instansieras av högfrekventa verb-partikelförbindelser
som t.ex. få bort NP. Denna verb-partikelkonstruktion saknar tydligt lexikalt
innehåll, och delar vissa egenskaper med verben i analytiska kausativer (Kim
fick Olle att sluta ta droger, Kim fick bort Olle från drogerna; båda exemplen uttrycker för övrigt samma kausativa relation: kommunikativ, psykologisk påverkan). Allmänna bort-konstruktioner kan aktualisera samtliga kausativa relationer, och kan ur semantiskt perspektiv i princip betraktas som ett
slags prototypiska konstruktioner eftersom de har samma betydelse som det
generella mönstret [subjekt verb bort objekt], dvs. den grundbetydelse som
uttrycks i samtliga bort-konstruktioner.
I Tabell 9 nedan listas materialets specifika konstruktioner grupperade på
ovan beskrivna abstrakta kausala kategorier. Kategorin Direkta fysiska bortkonstruktioner rymmer ett stort antal konstruktioner eftersom materialet
innehåller ganska många olika typer av transitiva verb med mer eller mindre
utpräglad rörelsebetydelse. De metonymiska konstruktionerna är en annan
kategori där de olika konstruktionerna också är tydligt knutna till verbtyp.
Verben i exempel som steka bort vattnet eller krama bort vätskan tillhör
visserligen inte någon av de verbklasser som instansierar de metonymiska
bort-konstruktionerna i det primära materialet, och diskuteras därför i form
av kreativa exempel ur det sekundära materialet. De kommunikativa bortkonstruktionerna utgörs av två distinkta konstruktioner. Dessa fördelas i det
primära materialet på ganska få verbtyper, och därför hänvisar jag även här
till det sekundära materialet för att påvisa konstruktionernas semantiska
spridning.
De indirekt kausativa konstruktionerna är färre till antalet än de direkt
kausativa och definieras inte utifrån verbtypsspecifika egenskaper. Etiketten
‖Generisk‖ avser konstruktion med generell betydelse (äta bort sin huvudvärk), som kan skiljas från de mer specifika konstruktionstyperna; både durativ och reflexiv indirekt bort-konstruktion delar den generiska betydelsen,
men har också specifika egenskaper.99
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De mer generella (indirekt kausativa) konstruktionerna (generisk, durativ eller reflexiv)
rymmer ett antal mer eller mindre lexikaliserade konstruktioner knutna till vissa (typer av)
lexem (alltså i princip minikonstruktioner), t.ex. spela bort pengar (‘slösa‘), snacka bort en
förlust (‘bortförklara‘) eller villa bort sig. Lexikaliserade bort-konstruktioner (som varande
icke-produktiva) behandlas som framgått inte separat i analysen men diskuteras ur syntaktiskt
perspektiv (avsnitt 7.2).
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Tabell 9: Konstruktioner i materialet
Abstrakta konstruktioner

Mer specifika konstruktioner

Direkta fysiska bort-konstruk- 
tioner100

Rörelsekonstruktioner
– Forsla
– Leda
– Spola
– Kontakt

 Placeringskonstruktion

Exempel
bära bort stenar
leda bort värme
spola bort snön
sparka bort bollen

 Mottagarkonstruktion

ställa bort skorna
ge bort bollen

 Icke-rörelsebetydelse (‘få
att upphöra att existera‘)
– Animat
– Icke-animat
– Dölja

amorterade bort lån
solen smälte bort snön
måla bort sprickorna

Metonymiska bort-konstruktioner

 Avlägsna
– Via beröring
– Del av/från helhet
– Del ur helhet

badda bort smuts
hugga bort sten
gallra bort träd

Kommunikativa bortkonstruktioner

 Fördriva

Indirekt kausativa bortkonstruktioner

 Generisk

 Locka
 Durativ
 Reflexiv

Allmänna bort-konstruktioner

 Avlägsna

hota bort Kim
muta bort Robin
halka bort segern
sova bort morgonen
köra bort sig i Paris
få bort smuts
ha bort organisationen

I första hand är det alltså genom argumentstrukturen de specifika konstruktionerna identifieras, och i de allra flesta fall motsvarar en minikonstruktion
en distinkt argumentstruktur. Förekomster med AGENT-subjekt, där bort har
kombinerad riktnings- och målbetydelse och objektet uttrycker en typisk
PATIENT (t.ex. Kim körde bort virket) instansierar en så kallad rörelsekonstruktion (se avsnitt 5.2.1.1). Förekomster med argumentstrukturen AGENT +
UPPLEVARE (Kim skrämde bort Robin) instansierar en typ av kommunikativ
bort-konstruktion (se avsnitt 5.2.3.1), och konstruktioner med bitransitiva
verb (t.ex. ge) instansierar en typ av konstruktion med implicit eller explicit
MOTTAGARE (se avsnitt 5.2.1.3), dvs. mottagarkonstruktion. Jag har också
tagit hänsyn till skillnader i exempelvis rumsbetydelse. Exempel som badda
bort smutsen och hacka bort isen har i stort sett samma argumentstruktur (i
båda fallen anger verbet ett slags partitivt avlägsnande, ett tydligt lösgörande
av en del från en helhet) men skiljer sig åt med avseende på fysisk relation
100

Gruppen innehåller också metaforiska exempel med samma argumentstruktur som uttryck
med bokstavlig betydelse (t.ex. kasta bort bollen/sitt liv).
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mellan TEMA (trajektor) och PATIENT (landmärke). Eftersom verb från olika
verbklasser realiserar de två rumsbetydelserna finner jag det motiverat att
stipulera separata minikonstruktioner.
Man hade naturligtvis kunnat dela in materialet i betydligt fler distinkta
konstruktioner, men en mer finkornig semantisk analys hade krävt antingen
att man lämnade argumentstrukturdomänen och inkluderade (ännu) mer information av encyklopedisk karaktär, alternativt stipulerade mer specifika
argument/semantiska roller. Jag har försökt hålla mig till en relativt standardiserad rolluppsättning och istället definierat ett par konstruktioner på basis
av t.ex. rumsbetydelse eller verbs aktionsart. Den antagna generaliseringsnivån är ett sätt att försöka knyta (åtminstone vissa) konstruktioner till verbtyp,
för att därigenom också kunna kontrastera mot konstruktioner där verbet har
en mindre framträdande roll för argumentstrukturen.

5.1.2 Konstruktionerna på olika abstraktionsnivåer
Konstruktionerna i materialet kan sorteras efter abstraktionsgrad enligt den
struktur som presenterades i Figur 2 i avsnitt 4.4. Den ‖lägsta‖ nivån utgörs
av konstruktioner med mest specifik betydelse, både minikonstruktioner men
också konstruktioner som är semantiskt specifika utan att vara knutna till
vissa verb(typer). Dessa specifika konstruktioner kan alltså i princip motsvaras av enstaka belägg, men i regel gäller det grupper av belägg med liknande
betydelse och argumentstruktur. Uttryck som bära bort ved, forsla bort snö
eller baxa bort en sten antas alla instansiera samma transitiva rörelsekonstruktion (med betydelsen ‘forsla‘, ‘transportera‘). Exemplet Kim ställde
bort glaset eller Kim lade bort boken ger däremot uttryck för en annan konstruktion (‖Placeringskonstruktion‖). Den centrala skillnaden ligger i att verb
som ställa, lägga etc. normalt kräver ett obligatoriskt platsargument och att
fokus hamnar på placerandet snarare än rörelsebetydelsen. De två konstruktionerna uppvisar dock på ett generellt plan liknande kausativa egenskaper
och kan därmed sammanföras till en gemensam kategori, en mer abstrakt
konstruktionstyp. Olika rörelsekonstruktioner, placeringskonstruktion och
till exempel mottagarkonstruktion har nämligen det gemensamt att påverkan
som regel är fysisk och direkt, och att verbets primära objektsargument alltid
uttrycks syntaktiskt. Konstruktionerna aktualiserar därmed i princip samma
kausativa struktur – nämligen fysisk, direkt påverkan. Konstruktioner på
denna nivå betecknas som ‖sub-typer‖ (se Figur 2) och motsvaras alltså av
direkta fysiska, metonymiska och kommunikativa konstruktioner.
De tre sub-typerna kan i sin tur reduceras till en överordnad kausativtyp:
Direkt kausativa bort-konstruktioner. Gemensamt för dessa bortkonstruktioner är att de i regel har verb(klass)specifik argumentstruktur,
även om argumentstrukturen inte nödvändigtvis matchar verbets lexikala
valensmönster (verbtypen är alltså en förutsättning för konstruktionen, även
om verbets argumentstruktur kan modifieras i konstruktionen). Belägg som
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t.ex. simma bort ångesten har emellertid icke-verbspecifik argumentstruktur
och indirekt påverkan, och konstruktioner av denna typ utgör den andra huvudkategorin – Indirekt kausativa konstruktioner. Den tredje huvudtypen –
Allmänna konstruktioner – utgör ingen egen kausativtyp eftersom instanser
av konstruktionen kan aktualisera olika kausativa relationer. Genom att t.ex.
verben är semantiskt underspecificerade och konstruktionerna inte anger sätt
för avlägsnandet betraktas som framgått de allmänna konstruktionerna som
en egen kategori. Då betydelsen i dessa (‘X får bort Y‘) motsvarar betydelsen i det överordnade mönstret kan allmänna bort-konstruktioner i princip
betraktas som en form av prototypiska bort-konstruktioner. Man hade därmed kunnat tänka sig en mer överordnad plats i hierarkin.
Längst upp i abstraktionshierarkin återfinns det syntaktiska mönstret
[subjekt verb bort objekt], med den generella kausativa betydelsen ‘X får Y
att försvinna‘. Denna schematiska betydelse kommer alltså till uttryck i
samtliga mer specifika konstruktioner, i tillägg till den konstruktionsspecifika betydelsen (till exempel ‘X får Y att försvinna genom direkt fysisk påverkan‘), se Figur 3.

Figur 3: Materialets konstruktioner

5.2 Direkt kausativa bort-konstruktioner
Konstruktionskategorierna ‖Direkta fysiska bort-konstruktioner‖, ‖Metonymiska bort-konstruktioner‖ samt ‖Kommunikativa bort-konstruktioner‖
uppvisar direkt kausativitet eftersom avlägsnandet sker i en sammanhängande temporal och rumslig sekvens. Minikonstruktionerna i dessa kategorier
instansieras främst av lexikalt transitiva verb, och samstämmigheten mellan
lexikal valens och konstruktionernas argumentstruktur är förhållandevis god.
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Graden av verbnära argumentstruktur kan emellertid variera, främst på ett
allmänt plan mellan de olika sub-typerna, men i viss mån också mellan olika
konstruktioner inom respektive typ. Nedan beskriver jag de olika direkt kausativa sub-typerna med tillhörande minikonstruktioner.

5.2.1 Direkta fysiska bort-konstruktioner
Direkta fysiska bort-konstruktioner kan betraktas som den prototypiska
(mest basala) typen av bort-konstruktioner eftersom de i regel förekommer
med AGENT-subjekt och PATIENT-objekt, dvs. urtypen för en transitiv/kausativ struktur.101 Konstruktionerna har i de flesta fall tydlig rörelsebetydelse, dvs. anger förändrad plats för objektet och kan beskrivas med den
schematiska formuleringen ‘X får Y att hamna Z‘. Undantaget är den minikonstruktion som i stället kan beskrivas ‘X får Y att upphöra att existera‘,
där aktionen anger ett slags konsumtion av objektsargumentet (solen smälte
bort isen) och där det handlar om förändrat tillstånd hos objektet, inte förändrad plats.
Konstruktionens påverkan på verbs valens är mindre i de direkta fysiska
bort-konstruktionerna än i samtliga övriga (direkta eller indirekta) bortkonstruktioner; om den lexikala valensen anger en AGENT och en PATIENT
realiseras dessa explicit i bort-konstruktionerna. Avvikelser från den primärt
verbdrivna argumentstrukturen (dvs. typiskt konstruktionsdriven argumentstruktur) sker främst i enskilda förekomster och i regel inte systematiskt i
hela verbklasser. Verben skiljer sig åt med avseende på fysisk domän, aktionsart och annan, mer encyklopedisk betydelse, men konstruktionerna instansieras i allmänhet av transitiva verb med mer eller mindre utpräglad rörelsebetydelse.
5.2.1.1 Rörelsekonstruktioner
Materialet innehåller ett antal typiska transitiva rörelsekonstruktioner, dvs.
konstruktioner där ett subjektsargument får ett konkret objektsargument att
förflyttas längs en väg. Den vanligaste rörelsekonstruktionen har betydelsen
‘forsla‘, ‘transportera‘, och utgörs av typiskt transitiva rörelseverb som baxa,
bogsera, bära, dra, flytta, forsla, föra, köra, schakta, släpa, m.fl. Levin
(1993:46) kallar dessa verb för ‖carry verbs‖ och beskriver dem som ‖verbs
of continuous causation of accompanied motion in some manner‖. Konstruktionen har betydelsen ‖X får Y att hamna Z via kontinuerlig fysisk påverkan‖ och kan illustreras av följande typiska exempel:
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Langacker (1990) kallar prototypiska transitiva strukturer med denna argumentuppsättning
för ‖conceptual archetypes‖.
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1.

a. Det blir väl att baxa bort dem […] (P)
b. […] Örnsbergspaddlarna bar bort sin kanadensare. (P)
c. […] polisen forslar bort mannen till säkrare trakter. (P)

Minikonstruktionen instansieras främst av transitiva rörelseverb, och bort
anger riktning för denna rörelse. Verben förutsätter i regel en AGENT och en
PATIENT och båda har sitt syntaktiska korrelat i bort-konstruktionens subjekt
respektive objekt. Jag inkluderar inte något VÄG-argument i verbets valensbeskrivning utan beskriver istället den semantiska (kausativa) ramen som
‘kontinuerlig fysisk förflyttning‘. På så vis kan samma generella ram omfatta
även verb som saknar tydlig rörelsebetydelse, t.ex. hjälpa bort någon och
stödja bort någon.
Rörelsekonstruktionen kan beskrivas som i (2), där den profilerade VÄGbetydelsen hos bort markeras genom understrykning:
2.

Rörelsekonstruktion 1 (animat): ’forsla’, ’transportera’
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk förflyttning
Arg: [AGENT1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [forsla: AGENT1, PATIENT3]

I denna konstruktion kan bort i princip ersättas av adverbet iväg, som också
anger riktning, även om bära bort och bära iväg inte betyder riktigt samma
sak; bort anger tydligare målangivelse och iväg riktning (från något). Förutom de prototypiska verben uppträder minikonstruktionen med verb som har
mindre utpräglad rörelsebetydelse och en något lägre grad av intensitet i
påverkan, t.ex. fösa, svepa, leda, tränga, skjuta (i betydelsen ‘knuffa‘). Konstruktionen realiseras också av verb med betydelsen ‘röra i sidled‘, t.ex. vrida, skruva, vända. Härvid kan bort emellertid inte ersättas av iväg, men väl
av undan (i betydelsen ‘åt sidan/i sidled‘) eftersom objektets förflyttning
tydligare sker genom orientering från någonting. Dessa verb konstrueras i
materialet med objekt som betecknar en kroppsdel eller dylikt (vrida bort
huvudet, vända bort blicken). Sådana objektsargument är snarare TEMAN än
PATIENTER, medan ‖externa‖ objekt upplevs som mer typiska PATIENTER; jfr
t.ex. vrida bort kikaren (ur händerna) med vrida bort huvudet (ens eget).
Materialet innehåller som framgått ett antal verb som kan uttrycka olika
minikonstruktioner. Köra bort förekommer nästan uteslutande i (den kommunikativa) minikonstruktionen med betydelsen ‘fördriva‘, men instansierar
också den direkta fysiska rörelsekonstruktionen, trots att objektet är animat
(vilket annars brukar vara en typisk signal att det rör sig om betydelsen ‘fördriva‘), se (3).
3.

[…] föste upp muslimer på lastbilar och körde bort dem. (P)
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Olika aspekter av verbets betydelsepotential profileras i olika kontexter, och
i (3) är det alltså rörelsebetydelsen i köra som aktualiseras; jfr när köra instansierar konstruktionen ‘Avlägsna del av helhet‘ (se avsnitt 5.2.2.2) som
anger lösgörande av en del från en helhet, se (4).
4.

[…] var en busschaufför så upptagen med att titta på bilvrak att han körde
bort backspegeln på ett av räddningstjänstens fordon. (S)

Betydelseskillnaden mellan olika varianter av ett polysemt verb inom samma
konstruktion kan t.ex. beskrivas i form av olika subjektsroller. Om förekomsten av exempelvis verbet leda är en typisk instansiering av betydelsen
‘forsla‘, ‘transportera‘, är subjektet en AGENT, men om verbet har betydelsen
‘leda‘, ‘föra‘, är subjektet inanimat och utgör istället ett INSTRUMENT, jfr
(5a–b) med (5c–d).
5.

a. […] tog de den gamla om armarna och ledde bort henne mellan sig. (P)
b. I övrigt är det kommunens uppgift att transportera bort skrotbilarna. (P)
c. Tittar man på gamla tavlor ser man att Kastellet hade ett sådant fredstak,
som dessutom har den viktiga funktionen att leda bort vätan. (P)
d. […] blir samtidigt ett kylmedium som transporterar bort värmen. (P)

AGENT-subjekten i (5a–b) speglas av mer typiska PATIENT-objekt, medan
objektsargumenten i (5c–d) är mer typiska TEMAN, dvs. förflyttas utan att
utsättas för särskilt omfattande påverkan. Denna minikonstruktion betecknas
‘leda‘, och kan beskrivas enligt (6).
6.

Rörelsekonstruktion 2 (inanimat): ’leda’
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk förflyttning
Arg: [INSTRUMENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]
Val: [leda: INSTRUMENT1, TEMA3]

Det är inte ovanligt att samma verb kan konstrueras med olika subjektsroller.
Verb som t.ex. skölja, spola, spruta och blåsa – dvs. verb som tar såväl naturkrafter som mänskliga subjektsargument – har följaktligen också olika
semantiska roller för detta. Inanimata subjektsargument har rollen ORSAK
och utgör den ensamt orsakande aktören (och då har verbet också rörelsebetydelse). Animata subjektsargument förutsätter en orsakande handling i avlägsnandet. De kausativa relationerna i (7) är inte identiska; den explicit
orsakande handlingen vid verb med inanimata subjektsargument (7a–b) motsvaras i princip av den implicit orsakande handlingen hos verb med agentiva,
animata subjektsargument, se (7c–d).
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7.

a. […] blåsten spolade bort snön […] (P)
b. Regnet sköljde bort ohyran. (P)
c. […] gräva sig ner till rötterna, spola bort jord och grus och lägga rena,
fina snitt med såg. (P)
d. […] det var okey när han sprutat bort moskiterna. (P)

Påverkan på objektsargumentet är densamma; orsaken till avlägsnandet är
alltid vattnet (eller motsvarande), men subjektsrollerna (inom orsaksledet)
varierar. Samma rollväxling förekommer hos flera verb i materialet, se (8).
8.

a. Vinden (ORSAK) kommer att blåsa bort askan. (P)
b. Hon (AGENT) blåste bort tedammet […] (P)

Skillnaden i argumentrealisering kan illustreras av intransitiv-transitivalternering, vid verb som t.ex. blåsa, som kan vara både intransitivt (vinden
blåser) och transitivt (8a–b). TEMA-argumentet, (eller UNDERGOER-rollen,
dvs. vinden) i det intransitiva verbet blir alltså till (ensamt) orsakande handling i den transitiva konstruktionen. Denna konstruktion kan beskrivas enligt
(9), där verbets TEMA-argument (spola vatten) i kraft av implicit orsakande
handling inte realiseras i konstruktionen.
9.

Rörelsekonstruktion 3 (inanimat): ’spola bort’
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk förflyttning
Arg: [ORSAK1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [spola: ORSAK1, TEMA]

Vissa verb som uppvisar ‘kontinuerlig fysisk förflyttning av en PATIENT‘
anger tydligare orientering från något. När t.ex. verbet skjuta instansierar en
minikonstruktion med betydelsen ‘transportera‘ (10a), blir innebörden snarare ‘hålla ifrån sig‘, ‘hålla på avstånd‘. Denna specifika betydelse förstärks
ytterligare i metaforiska exempel, se (10b). Om konstruktionen har basal
eller metaforisk betydelse spelar i det här fallet ingen roll ur argumentstruktursynpunkt (komponentanalys av metaforer ger ofta samma utslag som analys av motsvarande bokstavliga betydelse; jfr Norén 1996).
10.

a. […] lägger dom på sängen, skjuter bort byrån […] (P)
b. Nej, jag måste skjuta bort bilden av dessa människor. (P)

Exemplen i (10) betraktas som instanser av minikonstruktion med betydelsen
‘transportera‘ (exempel 2). Det gör även förekomster med verb som lyfta,
slita, dra, röva, plocka, m.fl. Dessa är också tämligen källorienterade, dvs.
implicerar ett tydligt LANDMÄRKE, se (11).
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11.

a. Mannen som rövade bort Ulrika Bidegård […] (P)
b. Koncernen har redan dragit bort sina egna märken i Tyskland, England
och senast Frankrike. (P)

Rörelsekonstruktioner företräds generellt av en ganska homogen verbuppsättning i det primära materialet.102 Det sekundära materialet innehåller emellertid tydliga exempel på coercion; där är det dessutom förhållandevis lätt att
hitta verb utan inherent rörelsebetydelse, alternativt intransitiva rörelseverb,
som kan instansiera minikonstruktionen, se (12).
12.

a. Jag och Jonatan stöder bort henne till mitt hus. (S)
b. Polismannen hjälpte bort den medtagna Ann-Britt. (S)

Rörelsekonstruktioner kan också instansieras av verb med annan aktionsart
än de durativa, transitiva rörelseverben, nämligen ‖kontaktverb‖ och andra
punktuella verb med betydelsen ‘ instantaneously causing ballistic motion‘
(Levin 1993:147), t.ex. sparka, slå, boxa eller skjuta (bort bollen) samt verb
som knuffa och trycka (som också kan förekomma i kontext med kontinuerlig fysisk påverkan). I konstruktion med verb som anger kontinuerlig förflyttning, förflyttas både subjeks- och objektsaragument simultant (Kim bar
bort bordet), men i konstruktion med punktuella verb är det enbart PATIENTEN som förflyttas (Kim kastade bort bollen), se (13).103
13.

a. När hon försökte knuffa bort honom […] (P)
b. Han skulle sparka bort pucken […] (P)
c. […] gick emot honom medan han slog bort sågspån […] (P)

Minikonstruktion med punktuellt verb kan beskrivas som i (14).
14.

Rörelsekonstruktion 4: ’avlägsna genom initial kontakt’
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] initial fysisk påverkan
Arg: [AGENT1, PATIENT (TEMA)3, VÄG-MÅL2]
Val: [sparka: AGENT1, PATIENT3]

Materialet innehåller prototypiska kontaktverb som boxa, knuffa, slå, sparka,
skjuta, stöta, m.fl. samt andra verb som ligger i gränslandet mellan punktuell
och kontinuerlig påverkan. Vissa verb orsakar en ballistisk rörelse hos objektsargumentet utan att uppvisa samma typiska kontaktbetydelse, t.ex. kas102

Vi kan emellertid konstatera hur olika transitiva rörelseverb kan eller inte kan konstrueras
med t.ex. ett efterställt adverbial (jfr Kim bar på virket med Kim fraktade/forslade på virket)
103
Påverkan gäller generellt objektsargumentet i svenska transitiva partikelkonstruktioner
(Kim kastade bort bollen = bollen är borta), men i konstruktioner med durativa transitiva
rörelseverb kan påverkan eventuellt också antas gälla subjektet (Kim bar bort bollen = Kim är
borta). Subjektsprediceringen blir möjligen tydligare med efterställt adverbial: Kim bar väskan bort till affären.
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ta, slänga, gräva, skotta och skyffla.104 De tre sista implicerar i sig själva
(kanske framför allt gräva och skotta) ett slags iterativitet, men även t.ex.
sparka kan förstås konstrueras iterativt i specifik kontext med dividuativt
objektsargument, se (15).
15.

a. Kim skottade/grävde/skyfflade bort snö i tre minuter.
b. Kim sparkade/bar bort snö i tre minuter.

I (15) är det själva aktiviteten, inte primärt avlägsnandet, som profileras, och
betydelsen är delvis avhängig adverbialet; jfr med Kim skottade bort snön på
tre minuter, där det istället är avlägsnandet och tidsangivelsen som fokuseras.
5.2.1.2 Placeringskonstruktion
Till de direkta fysiska bort-konstruktionerna hör en minikonstruktion med
betydelsen ‘placera‘, ‘lägga åt sidan‘. Även här förutsätts en AGENT som
agerar kontinuerligt på en PATIENT längs en väg, och därtill är objektsargumentet också explicit. Placeringskonstruktionen är förvisso också rörelsekonstruktioner, men skiljer sig från konstruktionerna i avsnitt 5.2.1.1 genom
att verben, t.ex. sätta, ställa och lägga, har ett inherent PLATS-argument, se
(16).
16.

a. Harriet lade bort boken. (P)
b. Hon rullade ihop den och ställde bort den […] (P)

Placeringskonstruktionen är en av två typer av bort-konstruktion (den andra
är mottagarkonstruktion, se avsnitt 5.2.1.3) där bort också korrelerar med ett
argument i verbets lexikala valens, även om gränsen mellan fria och bundna
led kan vara svår att dra; många andra rörelseverb kan också antas ha ett
(typiskt optionellt) adverbiellt led i sin valens, t.ex. de verb som instansierar
‖Forsla‖-konstruktionen. Placeringsverb har normalt tre obligatoriska argument och matchar därmed i princip bort-konstruktionens argumentstruktur;
bort fyller alltså en annan semantisk funktion än vid andra transitiva rörelseverb i materialet, se (17).
17.

a. Kim bar/kastade bollen.
b. *Kim la/ställdeboken.105
c. Kim la/ställde bort skorna.
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Se Viberg 1999 för en diskussion av prototypiska egenskaper och polysemi bland svenska
kontaktverb.
105
I specifika konstruktioner (ställa bilen, lägga barnen) kan verbets platsargument nollinstansieras.
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Placeringskonstruktionen kan beskrivas som i (18), där MÅL-rollen är profilerad (jfr exempel 2, där VÄG-rollen är mer framträdande).
18.

Placeringskonstruktion
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk förflyttning
Arg: [AGENT1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [ställa: AGENT1, PATIENT3, PLATS2]

I denna konstruktion anger bort både riktning och plats, vilket t.ex. iväg inte
kan, se (19c).
19.

a.
b.
b.
c.

Kim bar bort skorna.
Kim bar iväg skorna.
Kim ställde bort skorna.
*Kim ställde iväg skorna.

Bort och undan uppvisar ungefär samma potential att indikera riktning ‘i
sidled‘ (Kim ställde undan skorna; Kim vred undan huvudet), men undan
kan däremot inte ange plats (*Kim stod längst undan i rummet). Placeringskonstruktionen är begränsad till ett fåtal placeringsverb i det primära materialet, och precis som för rörelsekonstruktionerna (se avsnitt 5.2.1.1) är det det
sekundära materialet som bistår med mer kreativa exempel, se (20).
20.

a. Vi har packat bort alla leksaker (S)
b. Efter att ha stoppat bort tuggummit som hon höll i handen […] (S)
c. Tusentals ungdomar runt om i Sverige städade bort över 60 ton skräp. (S)

Man kan fråga sig varför det är så svårt att hitta förekomster med verb som
just placera eller parkera, trots att verben lexikalt torde vara helt kompatibla
med konstruktionens betydelse? Är det helt enkelt så att det normalt uppfattas som redundant med ett extra PLATS-argument i bort-konstruktion med
dessa verb, se (21).
21.

a. […] dom placerade bort barnen i ca 5 veckor. (S)
b. Ser ni hur strategiskt hon placerat bort Broccolin *s* (S)
c. […] parkerat bort husvagnen för vintern […] (S)

Möjligen tillför bort i dessa exempel en specifik adverbiell betydelse, inte
helt olik den i t.ex. bort-konstruktion med resultativa verb (Det här är samma känsla som när J K Rowling dödade bort Dumbledore, se avsnitt
5.2.1.4), där själva avlägsnandet lyfts fram men där man samtidigt vill markera riktning från ett implicit landmärke (‘X får Y att försvinna för att få bort
Y från Z‘).
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5.2.1.3 Mottagarkonstruktion
Direkta fysiska bort-konstruktioner med bitransitiva verb förutsätter en
MOTTAGARE, vilket öppnar för en analys av bort som ett korrelat till verbets
lexikala mottagarargument (ungefär som vid placeringskonstruktion) i dessa
konstruktioner. Objektsargumenten har tidigare analyserats som PATIENTER,
men beskrivs i denna konstruktion som TEMAN eftersom argumentet förflyttas utan att utsättas för särskilt omfattande påverkan. Konstruktionen instansieras i det primära materialet av verb som t.ex. ge, skänka, sälja, vilka involverar någon form av transfer till en implicit eller explicit mottagare, se
(22).
22.

a. Jag hade en lock och en del bilder, men jag gav bort allt till folk
från Kuba […] (P)
b. Johan är där för att skänka bort pengar […] (P)
c. Men om jag inte gör det, anses jag vara en förräderska som har sålt bort
fosterlandets heder? (P)

Konstruktionen kan beskrivas enligt (23).
23.

Mottagarkonstruktion
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2]
Arg: [AGENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]
Val: [ge: AGENT1, TEMA3, MOTTAGARE2]

En MOTTAGARE kan betraktas som en (mer specifik) variant av MÅL-rollen,
och därför kan detta argument i verbets lexikala valens antas unifiera med
bort. Ett argument för att verbets mottagarargument (ge någon något) faktiskt motsvaras av bort, t.ex. i Kim gav bort sina pengar, är att exemplet blir
ogrammatiskt utan partikeln (*Kim gav sina pengar; jfr dock Kim tycker om
att ge pengar). Å andra sidan finns det ju redan en MOTTAGARE i exempel
som Kim gav bort bollen till Robin. Eftersom bort inte upplevs som redundant får man alltså antingen anta två MOTTAGARE (bort och Robin) eller
kanske snarare utgå från att de två leden realiserar samma roll, men där till
Robin eventuellt kan ses som en specificering av bort; jfr t.ex. hem till gården.106 Adverbet behöver alltså inte analyseras som ett substitut för verbets
MOTTAGAR-argument. Exemplet Kim gav bort bollen kan i princip lika gärna
betraktas som en nollinstansieringskonstruktion med undertryckt MOTTAGAR-argument.107 Bort skulle därmed kunna ha en mer generell VÄG-MÅLroll.
106

Det anförs ibland att två argument i samma konstruktion inte kan ha samma semantiska
roll (se t.ex. Platzack 2011), och det skulle därmed bli redundant att ge både bort och Robin
MÅL-/MOTTAGAR-roller.
107
Givetvis har verb-partikelkonstruktionenr som ge bort och skänka bort viss lexikaliserad
betydelse (‘lämna ifrån sig‘) och det kan vara svårt att analysera adverbets betydelse.
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I den mån det förekommer nollinstansiering med ‖verbs of giving‖ (Levin
1993) kan denna gälla TEMAT, MOTTAGAREN, eller både och: Kim brukar ge
till välgörenhet (TEMAT undertrycks), Kim föredrar att ge pengar (MOTTAGAREN undertrycks), Kim bara ger och ger (båda argumenten undertrycks). Vad som möjligen talar för att MOTTAGAREN korrelerar med bort är
att bort i princip har samma MÅL-betydelse som i placeringskonstruktionen
och inte heller här kan ersättas med ett adverb som inte kan ange MÅL: *Kim
gav/skänkte iväg boken. Adverbiella partiklar kan inte konstrueras tillsammans med indirekt objekt (*Kim kastade bort Robin en slant), vilket prepositionella verbpartiklar kan (Kim slängde till Robin en slant). Detta kan möjligen också tas till intäkt för att bort i någon mån faktiskt ersätter mottagaren
istället för att enbart ange riktning. Bort kan generellt i de olika bortkonstruktionerna betraktas som innehavare av en generell MÅL-roll, med
vilken olika typer av verbspecifika MOTTAGAR-/PLATS-argument kan korrespondera, men man kan konstatera att det finns olika sätt att analysera bort:s
funktion.
Exempel som Kim gav bort bollen fokuserar tydligt transfer av någonting
till någon; det är i regel MOTTAGAREN/MÅLET som profileras (oavsett om
denna mottagare realiseras eller inte). När verb som tydligare profilerar själva avlägsnandet (från en källa) instansierar bort-konstruktionen, kan bort
uppfattas som mer redundant, eftersom både verb och adverb anger riktning
från, se (24).
24.

Det är ungefär som i Mel Brooks film "Det våras för Hitler" där de sålde bort
showen 400 gånger till gamla tanter. (P) 108

Sälja betonar tydligare än ge transfer från någon, vilket påverkar tolkningen
av bort. Materialet innehåller ytterligare några verb med mer eller mindre
påtaglig transferbetydelse (i direkt fysisk bort-konstruktion). Verbet byta
behöver inte förutsätta någon MOTTAGARE (Kim bytte glödlampa), men i
bort-konstruktion är betydelsen i regel ‗utbyta‘, ‗utväxla‘, dvs. byta med
någon, se (25).
25.

New York Rangers ansåg inte att han platsade i laget och bytte bort honom
[…] (P)

Mottagarkonstruktion är den sista bort-konstruktionen inom de direkt fysiska
bort-konstruktionerna med mer eller mindre tydlig rörelsebetydelse.
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Sälja bort förefaller ofta instansiera en ganska lexikaliserad konstruktion med betydelsen
‘realisera‘, ‘sälja ut‘, t.ex. Var tvungen att köpa en sista hyacint när vår närbutik sålde bort de
sista julblommorna för en billig peng; Den sista timmen slutspurtade vi och sålde bort allt för
halva priset. Snorbilligt. (Båda exemplen är från det sekundära materialet).
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5.2.1.4 Konstruktioner utan rörelsebetydelse
En variant av de direkta fysiska bort-konstruktionerna har betydelsen ‘få att
upphöra att existera‘ och instansieras av resultativa verb, t.ex. amortera,
radera, bränna, m.fl., dvs. verb som lexikalt anger förändrat tillstånd hos
objektsargumentet snarare än förändrad plats. I dessa konstruktioner har bort
reducerad rumsbetydelse – alternativt påtaglig sådan, då det i stället för överföring från ett rum till ett annat innebär överföring från rum till icke-rum, se
(26).
26.

a. […] lönar det sig att amortera bort skulden […] (P)
b. Torkan brände bort allt. (P)
c. Ett etsningsbad fräter bort titan […] (P)

Subjektsargumentet är en AGENT eller, i inanimata fall, ORSAK, och verben
har i regel progressiv betydelse, dvs. påverkan på PATIENTEN sker kontinuerligt. Konstruktionerna kan beskrivas som i (27a–b).
27.

a. Animat konstruktion utan rörelsebetydelse
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 BLI Z2] kontin. fysisk påverkan
Arg: [AGENT1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [amortera: AGENT1, PATIENT3]
b. Inanimat konstruktion utan rörelsebetydelse
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 BLI Z2] kontin. fysisk påverkan
Arg: [ORSAK1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [bränna: ORSAK1, PATIENT3]

Materialet innehåller också verb utan tydlig resultativ betydelse, som kan
ingå i konstruktion med betydelsen ‘få att upphöra att existera‘. Spola, som
också kan realisera rörelsekonstruktioner (dvs. med betydelsen ‘forsla‘,
‘transportera‘, se avsnitt 5.2.1.1), kan även förekomma i betydelsen ‘släcka‘,
se (28).
28.

[…] höja slangen och spola bort eldsvådan […] (P)

En annan variant inom ramen för denna minikonstruktion är förekomster
med betydelsen ‘döda‘. Verb i det primära materialet som ingår i konstruktion med denna betydelse är skjuta, i betydelsen ‘sända iväg (projektil) med
vapen (mot visst mål)‘ (NEO), riva och bomba, se (29a–c).

109

29.

a. Då ville samerna få skjuta bort vargarna […] (P)
b. […] vargarna hinna med att riva bort hundratalet renar […] (P)
c. Jag vill inte att nån skall bomba bort araberna […] (P)109

Argumentstrukturen i det primära materialets förekomster är i allmänhet
ganska förutsägbar med utgångspunkt i verbens lexikala argumentstruktur
(bortsett från de tämligen specifika betydelserna i (29a–b) ovan). Det sekundära materialet innehåller fler kreativa exempel, se (30).
30.

a. När våren kommer vill vi gärna elda bort gammalt visset gräs i trädgården
[…] (S)
b. Var inne på min andra macka (äter alltid två) och har precis ätit bort kanterna när jag tappar mackan i golvet […] (S)
c. […] man ska kunna automatiskt släcka bort inledande nollor på en display
med flera siffror. (S)
d. Nu har jag lagat bort ett par buggar som åstakom spöknotiser. (S)
e. Det här är samma känsla som när J K Rowling dödade bort Dumbledore.
(S)
f. […] de mördade bort alla som hade nån form av egen drivkraft eller påhittighet öht. (S)
g. Jag krockade bort skotern förra hösten […] (S)

I exempel med verb som har tydligt resultativ betydelse (döda bort, släcka
bort, osv.) är bort:s funktion tämligen redundant eftersom det uppstår en
överlappning mellan bort:s och verbets inherenta resultativitet. Men samtidigt tillförs som sagt en adverbiell komponent genom att bort anger riktning
från något. Exempel (30e) betyder sannolikt att författaren ‖dödade‖ sin
karaktär för att avlägsna denna ur bokserien.
Det sekundära materialet innehåller vidare ett antal appliceringsverb som
medför en specifik variant av betydelsen ‘få att försvinna‘/‘få att upphöra att
existera‘. Den här bort-konstruktionen har svag rumsbetydelse, och bort
motsvarar närmast betydelsen i prepositionen över. Konstruktionen har den
specifika betydelsen ‘dölja‘, ‘maskera‘. Det primära materialet innehåller
emellertid bara ett belägg, sminka bort osannolikheten, men konstruktionen
förefaller vara rätt produktiv inom sitt eget semantiska fält (sin egen domän),
dvs. med appliceringsverb som till exempel sminka, retuschera, måla, färga,
foga och spackla, se (31).
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Detta exempel kan visserligen också tolkas som indirekt kausativ konstruktion: ‗genom att
man bombar x försvinner y‘, dvs. ungefär som bygga bort fattigdom eller undervisa bort
fördomar. Jämför dock bomba bort bron som är ett tydligare exempel på direkt kausativ bortkonstruktion.
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31.

a. Jag slipade alla fönster och fogade bort alla gamla sprickor […] (S)
b. När det stelnade for jag runt med en bräda och spacklade bort höjdbulor
och snyggade till ytan. (S)
c. Vi målade bort skavda märken på väggar och pelare […] (S)
d. […] eller täcka bort ogräset […] (S)

Uttryck med den konventionaliserade betydelsen ‘täcka, dölja‘ utgör en egen
konstruktion som kan beskrivas enligt (32).
32.

Konstruktion utan rörelsebetydelse (’dölja, täcka’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kontin. fysisk påverkan
Arg: [AGENT1, PATIENT3, VÄG-MÅL2]
Val: [måla: AGENT1, PATIENT3]

Direkta fysiska bort-konstruktioner har olika stark rumsbetydelse, och utmärker sig genom att generellt ha utpräglat verbdriven argumentstruktur
(bort:s status som optionellt valensled varierar). I dessa konstruktioner motsvaras det syntaktiska objektsargumentet av verbs PATIENT-argument (dvs.
de typiska objektsargumenten), och samstämmigheten mellan lexikal argumentstruktur och bort-konstruktionernas argumentstruktur är alltså i regel
ganska god. Återigen erbjuder det sekundära materialet exempel på kreativt
språkbruk, alltså uttryck där verb förekommer med argumentstruktur som
avviker från verbets konventionaliserade konstruktionsmönster. I nästa kategori direkt kausativa bort-konstruktioner råder det delvis andra styrkeförhållanden mellan lexikalt styrd och konstruktionsdriven argumentstruktur; här
påverkas verbs lexikala valens mer systematiskt i konstruktion med partikel.

5.2.2 Metonymiska bort-konstruktioner
Många transitiva verb i bort-konstruktionen har inte samma semantiska relation till det direkta objektet som de har i ‖simple transitive sentences‖
(Goldberg 1995:153, Hoekstra 1988:101). Ett exempel på den relation som
avses illustreras av exempel (33).
33.

[…] han kände myror eller något krypa på sitt ben, men han vågade inte
släppa taget om henne för att klia bort dem. (P)

I (33) är det inte myrorna som blir kliade110 även om myrorna försvinner i
den aktion som anges av kliandet. I de så kallade metonymiska bortkonstruktionerna uttrycks alltså inte verbets typiska objektsargument av det
110

Klia är i första hand ett intransitivt/reflexivt verb. Ibland kan det klia och man kan klia sig
och klia (sig) i/på ngt. Notera växlingen i subjektsroll mellan det intransitiva och det reflexiva
verbet: jfr såret kliar (med implicit upplevare) och Kim kliar sig på benet (dvs. egentligen helt
olika betydelser).
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direkta objektet. I de direkta fysiska bort-konstruktionerna uttrycks verbets
PATIENT-argument (och bara det) alltid explicit, men i de metonymiska konstruktionerna undertrycks PATIENTEN delvis. En direkt rörelsekonstruktion
som Kim kastade bort bollen kan parafraseras som Kim fick bort bollen genom att kasta den. Denna parafras blir mindre lyckosam med de metonymiska minikonstruktionerna: Kim fick bort vätskan genom att krama den, Kim
fick bort sminket genom att tvätta det eller Kim fick bort myrorna genom att
klia dem, osv.
En annan skillnad gentemot de direkta fysiska bort-konstruktionerna är att
de verb som instansierar metonymiska bort-konstruktioner inte behöver ha
någon egen rörelsebetydelse, eftersom TEMAT:s avlägsnande är ett resultat
eller en effekt av den aktion som i huvudsak riktas mot en PATIENT, se (34)
där stekte inte uttrycker rörelse.
34.

Kim stekte (*PATIENT) bort vätskan.

De metonymiska konstruktionerna implicerar ett landmärke som TEavlägsnas ifrån. Variationen är ganska stor beträffande rumslig relation mellan PATIENT/landmärke och TEMA/trajektor, men överlag har
bort tydlig ablativ orientering, dvs. anger riktning från något, se (35).
MAT/trajektorn

35.

a. Kim borstade bort smutsen (av… från).
b. Kim kramade bort vattnet (ut… ur).

PATIENT-argumentet (landmärket) kan uttryckas genom en efterställd prepositionsfras såväl i bort-konstruktion (Kim skrapade bort blodet från byxorna)
som i andra konstruktioner med samma metonymiska relation: Kim skrapade
blodet från byxorna och kramade vattnet ur handduken.
Den specifika semantiska relationen mellan verb och objekt i de metonymiska bort-konstruktionerna skiljer sig åt mellan olika verb, och det är
svårt att generalisera denna relation. Dessutom ingår många av de verb som
instansierar de metonymiska bort-konstruktionerna i lexikaliserade förbindelser med olika partiklar (t.ex. bort) och en rättvisande valensbeskrivning
skulle i många fall även inkludera en partikel. Ett försök till formalisering av
de metonymiska konstruktionerna görs i (36).
36.

Generell beskrivning av metonymiska bort-konstruktioner
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] metonymisk påverkan
Arg: [AGENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]
Val: [AGENT1, PATIENT/[TEMA3 + ADVL2]]

Denna skrivning anger att valensen antingen avser AGENT + PATIENT (torka
golvet) eller, när adverbial är regel, AGENT + TEMA + adverbial (gnugga bort
fläcken). PATIENTEN i (36) samindexeras inte med led i Syn, Sem och Arg,
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vilket illustrerar konstruktionens typiska funktion att undertrycka verbets
PATIENT-argument och att det är avlägsnandet av TEMA-argumentet som är
knutet till bort.
Det kan variera mellan verben i vilken utsträckning de även lexikalt förutsätter det avskiljande/lösgörande som anges i konstruktionen (jämför t.ex.
klia, skrubba och krama med klippa, hacka och klyva). Verb som skrubba,
borsta, tvätta, skrapa, hugga, krama, steka, osv. implicerar alltså inte i sig
själva att ett objekt förflyttas.
Den partitiva nollinstansieringen i de metonymiska konstruktionerna skiljer sig från undertryckandet av objekt i de indirekt kausativa bortkonstruktionerna (se avsnitt 5.3 nedan), där den direkta påverkan enbart
riktas mot det undertryckta argumentet (Kim kramade bort ångesten). Precis
som för övriga direkt kausativa bort-konstruktioner avlägsnas objektsargumentet i de metonymiska konstruktionerna i en sammanhängande temporal
och rumslig sekvens.
Generellt är den konstruktionella inverkan på verbets argumentstruktur
större i de metonymiska än i de direkta fysiska bort-konstruktionerna, och
bort-konstruktionen implicerar alltså i regel ett landmärke. Jämför (37a–b),
där b-exemplet implicerar en samling, ur vilken Dylan-skivorna avlägsnas,
och (37c–d), där d-exemplet implicerar något som vätskan extraheras ur.
37.

a.
b.
c.
d.

Kim sorterade sina Dylan-skivor.
Kim sorterade bort sina Dylan-skivor.
Kim stekte köttet.
Kim stekte bort vätskan.

5.2.2.1 Avlägsna genom beröring (TEMA på PATIENT)
En frekvent metonymisk minikonstruktion instansieras av en särskild typ av
beröringsverb, t.ex. borsta, gnugga, sudda, skrapa, skrubba, stryka, torka,
m.fl., dvs. verb som anger ytlig kontakt. Verben är normalt transitiva och
durativa (Wechsler 2005:466). Vissa har en implicit orsakande komponent
som t.ex. slipa, skrapa och sopa, medan andra som klappa, stryka, smeka
och känna inte har det. De förra kan konstrueras med en form av verktyg,
medan det påverkande elementet vid den senare typen av verb är en kroppsdel. I denna metonymiska minikonstruktion befinner sig TEMA-argumentet
på PATIENTENS yta, se (38).
38.

a. Gunhild försökte borsta bort vattendropparna […] (P)
b. Hon gnuggade bort smeten […[ (P)
c. […] skrubbade bort klottret […] (P)

De flesta verb som instansierar denna minikonstruktion förutsätter inte i sig
själva (jfr dock sudda) ett lösgörande, men många verb uppträder i praktiken
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oftast med ett adverbial som tydliggör avlägsnandet, antingen en partikel
(gnugga bort/av…) eller en prepositionsfras (gnugga tårarna ur ögonen).
Instansieringar av minikonstruktionen med betydelsen ‘avlägsna via beröring‘ hämtas nästan uteslutande ur den rätt homogena verbklassen beröringsverb, men vissa mer eller mindre flagranta exempel på coercion förekommer även i det primära materialet, t.ex. med verben kyssa och känna, se
(39a–b).
39.

a. […] försökte kyssa bort tårarna. (P)
b. Han sträckte ut kroppen och kände bort vaxduken […] (P)

Det primära materialet innehåller ett exempel som inte riktigt passar in bland
övriga instansieringar av denna minikonstruktion, eftersom verbet inte går
att konstruera som beröringsverb. I (40) avlägsnas TEMAT från PATIENTENS
yta, men inte via beröring.
40.

Jag öppnar ögonen, skakar bort regnet från ansiktet […] (P)

Exemplet är extremt metonymiskt (jfr skaka regnet), och avlägsnandet är
mer indirekt än hos övriga förekomster av konstruktionen. I det sekundära
materialet återfinns fler exempel av liknande typ, se (41).
41.

a. Drog in vagnen med pojken och släppte förbi min fru, som stampade
bort snön från skorna. (S)
b. Oxen ruskade bort flugorna runt huvudet. (S)
c. Sedan började jag nysa och nös bort transplantatet. (S)111

Exemplen i (40) och (41) förutsätter rimligen en egen minikonstruktion; som
framgår av (41c) kan till och med intransitiva verb instansiera denna konstruktion eftersom relationen mellan subjekt och objekt är så indirekt/metonymisk (vilket ytterligare försvårar en homogen valensangivelse),
se (42).
42.

Metonymisk bort-konstruktion (’avlägsna genom att skaka, vibrera’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] metonymisk påverkan
Arg: [AGENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]
Val: [AGENT1/ [PATIENT]/[TEMA3+ ADVL2]]

Utifrån hypotesen att ju mer indirekt den kausativa relationen är, desto friare
blir de semantiska restriktionerna mellan verb och objekt är det förväntat att
metonymiska bort-konstruktioner i allmänhet kan instansieras av verb med
mer varierande lexikal valens än direkta fysiska minikonstruktioner. I nästa
111

Av kontexten framgår det att transplantatet är komponent i en hörapparat.s
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avsnitt beskriver jag en metonymisk konstruktion där verben, till skillnad
från dem som beskrivits ovan, inherent anger ett lösgörande av ett objekt
från ett annat.
5.2.2.2 Avlägsna del av helhet (TEMA del av PATIENT)
Minikonstruktionen Avlägsna del av helhet instansieras av verb med tydligt
avgränsad aktionsart som lexikalt förutsätter ett lösgörande, dvs. är mer tydligt resultativa i sig själva, t.ex. hacka, hugga, kapa, klippa, knipsa, skära,
m.fl. Konstruktionens rumsbetydelse skiljer sig från föregående kategori
genom att TEMA-argumentet är en mer integrerad del av PATIENTEN. I konstruktionen kan TEMAT visserligen också sitta på PATIENTEN:s yta, men det
utgör likväl en tydligare fysisk del av PATIENTEN. Vanligast är emellertid att
TEMA och PATIENT utgör samma (fysiska eller icke-fysiska) entitet. TEMAT
avlägsnas alltså som en del av PATIENTEN, eller ‖trajektorn som del av
landmärket‖ (Strzelecka 2003:163), se (43).
43.

a. […] fastighetsägaren är skyldig att hacka bort isvallar […] (P)
b. Då får du gå till doktorn och knipsa bort dom. (P)
c. Det är bra att han kapat bort benen […] (P)

Man kan särskilja olika fysiska relationer mellan TEMA och PATIENT inom
denna minikonstruktion. Det förekommer en variant där någonting kapas,
där bort i princip har samma betydelse som av (43b). I den andra typen riktas
handlingen bara mot delar av PATIENT-argumentet, se (44):
44.

När man hugger bort sten ger man plats åt luft. (P)

En del verb kan alternera mellan de kontextbundna betydelserna, precis som
några verb (t.ex. skära, gnaga, m.fl.) kan konstrueras med både ‖ytobjekt‖
(skära/gnaga bort smutsen) och i betydelsen ‘kapa‘ (skära/gnaga bort ett
finger). Samma verb kan alltså, återigen, instansiera olika argumentmönster
och olika betydelser.
5.2.2.3 Avlägsna del ur helhet (TEMA inuti PATIENT)
Den metonymiska minikonstruktionen med betydelsen ‘avlägsna del ur helhet‘, instansieras av verb som filtrera, gallra, rensa, sortera, m.fl. TEMAT är
även här en integrerad del av PATIENTEN, som i denna konstruktion utgör en
sorts behållare, ibland i form av en samling, dvs. ett slags ‖mångfaldigt
landmärke‖ (Strzelecka 2003:165 ff.), se (45).
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45.

a. För att filtrera bort alggifterna krävs en viss sorts kolfilter som inte ens de
större reningsverken håller sig med. (P)
b. Många vinodlare rensar bort tistlarna för hand. (P)
c. […] har gått längst i branschen när det gäller att sortera bort TV-spel med
våld […] (P)

I denna minikonstruktion har bort i princip samma rumsbetydelse som ut/ur
och förekommer med både konkret rumslig och mer överförd betydelse, se
(46).
46.

a. […] pågående krig skulle filtrera bort stridsgasen […] (P)
b. […] ett program som automatiskt gallrar bort värden […] (P)
c. […] har medvetet rensat bort sina liberala grupper […] (P)

Det primära materialet innehåller företrädesvis belägg med relativt förutsägbar argumentstruktur (utifrån verbets betydelse), men det är lätt att hitta kreativa exempel i det sekundära materialet, se (47).
47.

a. Det luktade mkt gott när jag stekte bort vattnet ur dem. (S)
b. […] du kan inte hetta bort gifter. (S)
c. Ta upp och krama bort vattnet. Lägg äggulor och bröd i en bunke och
pressa i vitlöksklyftorna. (S)

Verbens argumentstruktur påverkas som jag redan konstaterat i allmänhet
mer i de metonymiska bort-konstruktionerna än i de direkta fysiska bortkonstruktionerna, även om partikelkonstruktion inte sällan är ett konventionaliserat konstruktionsmönster för vissa verb. Bort-konstruktioner medför att
eventuella PATIENT-argument impliceras/undertrycks, och istället konstrueras verben kausativt genom att uttrycka avlägsnande av ett objekt som normalt ligger utanför simplexverbets selektionsrestriktioner (tvätta ett
golv/tvätta bort smutsen/#tvätta smutsen). I avhandlingen drivs hypotesen att
ju mer indirekt den kausativa relationen är, desto friare blir de semantiska
restriktionerna mellan verb och objekt. Ur detta perspektiv är det således
förväntat att metonymiska bort-konstruktioner i allmänhet kan instansieras
av verb med mer varierande lexikal valens än direkta fysiska minikonstruktioner. Verben är i regel transitiva, men de behöver alltså inte förutsätta någon rörelse hos objektet (jfr transitiva rörelseverb som kasta, bära, osv.) och
de är bara i viss utsträckning resultativa.

5.2.3 Kommunikativa bort-konstruktioner
Den sista gruppen minikonstruktioner inom kategorin direkt kausativa bortkonstruktioner har den schematiska betydelsen ‘X får Y att försvinna genom
psykologisk påverkan‘ (jfr Croft 1993; se också Levin & Rappaport Hovav
2005:123). Dessa konstruktioner företräds av olika kommunikationsverb
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(eller verb som kan konstrueras som kommunikationsverb), dvs. verb som
uttrycker en kommunikativ handling som medför potentiell psykologisk
påverkan på en animat mottagare. Konstruktionerna skiljer sig från direkta
fysiska bort-konstruktioner och metonymiska bort-konstruktioner genom att
objektsargumentet alltid är animat och har den semantiska rollen UPPLEVARE; objektsargumentet är inte bara en passiv mottagare av påverkan (av det
som kommuniceras), utan avlägsnandet sker efter viss kognitiv bearbetning,
som visserligen kan vara mer eller mindre medveten, hos UPPLEVAREN.
Eftersom aktionen i sin helhet innehåller en kognitiv process innan objektsreferenten ‖bestämmer sig‖ för att avlägsna sig, kan konstruktionens
kausativitet beskrivas som mer indirekt än i föregående konstruktioner. Samtidigt är påverkan direkt såtillvida att UPPLEVARE-argumentet är det huvudsakliga föremålet för påverkan (och uttrycks alltid explicit), vilket skiljer
kommunikativa bort-konstruktioner från de indirekt kausativa bortkonstruktionerna, jfr (48a) och (48b).
48.

a. Kim visslade bort hunden från den ruttna pizzan. (direkt)
b. Kim visslade bort ångesten. (indirekt)

De kommunikativa minikonstruktionerna kan beskrivas gemensamt enligt
(49).
49.

Kommunikativa bort-konstruktioner (’fördriva’, ’locka’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA » Y3 HAMNA Z2] kommunikativ påverkan
Arg: [AGENT1, UPPLEVARE3, VÄG-MÅL2]
Val: [AGENT/ORSAK1 /[UPPLEVARE3]]

Det huvudsakliga villkoret på verbet är alltså att det ska kunna förmedla
psykologiskt innehåll som kan antas leda till att objektet avlägsnar sig. Därmed kan både transitiva och intransitiva kommunikationsverb (prata, skrika,
hota, muta, hetsa, osv. ) realisera en kommunikativ minikonstruktion på i
princip samma villkor som mer typiska verb (jaga, locka, mota, fördriva,
skrämma, osv.). Då verben inte heller behöver förutsätta någon rörelse hos
objektet uppvisar de kommunikativa bort-konstruktionerna överlag ganska
stor konstruktionell påverkan på verbens valens.
5.2.3.1 Konstruktion med betydelsen ’Fördriva’
En av två kommunikativa bort-konstruktioner har betydelsen ‘fördriva‘, och
avlägsnandet bygger här på objektets negativa upplevelse av aktionen. Konstruktionen är belagd i det primära materialet med verb som ingår i tämligen
konventionaliserade partikelförbindelser som driva bort, jaga (bort), köra
bort, mota bort, skrämma bort, schasa bort, se (50).
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50.

a. […] kallade på polis för att köra bort journalister […] (P)
b. Personalen ringer polisen, som kan sjasa bort fridstörarna. (P)
c. Vi har inte velat skrämma bort hyresgästerna […] (P)

Vissa transitiva verb som uttrycker konstruktionen i det primära materialet
(t.ex. skrämma) förutsätter ingen rörelse hos objektet. Andra gör det i viss
mån (jaga), medan ytterligare andra gör det i hög grad (driva). Det föreligger en skillnad mellan att skrämma bort någon närvarande, vilket förutsätter
rörelse, och avskräcka någon frånvarande från att komma (t.ex. i skrämma
bort kunderna; detta är också en möjlig tolkning av exempel 50c), vilket inte
gör det. I det senare fallet innebär bort inte avlägsnande (utan snarare ‘hålla
på avstånd‘).
Materialet innehåller exempel på både animata och inanimata subjektsargument, där de förra, se (51a), analyseras som AGENTER eftersom den orsakande handlingen förutsätter en AGENT medan de senare analyseras som
ORSAK/STIMULUS, se (51b).
51.

a. Lech Walesa har lyckats driva bort sin vedersakare […] (P)
b. […] Henrik Ibsens dramer sägs ha drivit bort henne […] (P)

När verb som t.ex. mota förekommer i betydelsen ‘fördriva‘ (eller ‘hålla på
avstånd‘, ‘hålla ifrån sig‘ kan det vara svårt att dra gränsen mellan fysisk och
psykologisk påverkan, se (52).
52.

Polisen får åka dit och mota bort dem. (P)

Objektsargumentet kan ha större eller mindre kontroll över sin egen förflyttning, och olika verb förutsätter olika grad av ‖kognitiv komplexitet‖ hos
objektet. Vissa verb fordrar ett mänskligt objektsargument medan andra verb
enbart kräver att objektsargumentet ska vara animat. Man kan sannolikt inte
applådera eller beordra bort råttor men man kan däremot jaga bort, locka
bort, hetsa bort och möjligen till och med fresta/muta bort dem.
Semantiska villkor på en liknande konstruktionstyp i engelskan ska enligt
Goldberg (1995:194) ‖rule out cases in which there is any time delay between the action denoted by the verb and the subsequent change of state.‖
Goldberg föreslår därmed att verb som uppmuntra, övertyga, övertala, osv.
inte kan instansiera den så kallade caused motion-konstruktionen (se avsnitt
3.4.2) eftersom objektet tvingas fatta ett ‖kognitivt beslut‖: ‖No cognitive
decision can mediate between the causing event and the entailed motion.‖
(1995:167). Enligt henne kan alltså verb som jaga instansiera caused motion-konstruktionen, men inte t.ex. beordra eftersom denna verbtyp medför
alltför omfattande fördröjning av objektets förflyttning.
Det är förstås fullt möjligt (och sannolikt) att de villkor Goldberg ställer
upp för sina konstruktioner inte är tillämpbara på bort-konstruktionerna
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eftersom det rör sig om olika språk, olika tid – och olika konstruktioner. Men
eftersom kommunikativ bort-konstruktion utmärks av att försvinnandet är ett
resultat av psykologisk påverkan torde alltså i princip alla verb som potentiellt har denna effekt kunna ingå. Det sekundära materialet innehåller följaktligen också verb som t.ex. beordra, befalla och kommendera, se (53).
53.

a. Om jag exempelvis har på mig en SD-pin när 1a Majtåget passerar mig,
kan sossarna då beordra bort mig? (S)
b. I konfrontationen med djävulen använde Jesus sin auktoritet och befallde
bort honom. (S)
c. […] även om jag flera gånger kommenderade bort honom så valde han att
markera kraftigt mot den andre hunden […] (S)

De kommunikativa bort-konstruktionerna befinner sig i gränslandet mellan
direkt och indirekt kausativa bort-konstruktioner. På grund av det i viss bemärkelse indirekta draget kan dessa konstruktioner ackommodera även intransitiva verb. Utan att tänja alltför mycket på den semantiska rimlighetens
gränser kan ytterligare några exempel från det sekundära materialet få illustrera konstruktionens produktivitet, se (54).
54.

a. 86-åring skrek bort inbrottstjuvar (S)
b. Två kollapsade, Roberto vrålade bort någon och en röstades ut […] (S)
c. Allt detta var vi förbereda på, men det hjälpte ju inte oss att de som inte
förstod oss bara fräste bort oss. (S)
d. Hon puttade och hotade bort honom. (S)
e. De hetsade bort Juholt eftersom han inte var med på noterna […] (S)
f. Skit, han måste bort, men kan ni inte äckla bort honom. (S)
g. Jag som ville reta bort Ertard från tråden! (S)
h. Om man vill irritera bort sina deltagare så funkar det nog. (S)

Vissa verb i (54) är transitiva (t.ex. reta), men inget av verben förutsätter en
förflyttning av objektsargumentet.
5.2.3.2 Konstruktion med betydelsen ’Locka’
Den andra kommunikativa minikonstruktionen har innebörden ‘locka‘, dvs.
‖försöka förmå (till visst handlande) genom att ställa fördelar i utsikt‖
(NEO). Konstruktionen instansieras i det primära materialet enbart av verbet
locka. Även i denna minikonstruktion kan subjektsargumentet vara både
animat och inanimat, se (55).
55.

a. […] hur han (AGENT) lockat bort 17-åringen […] (P)
b. Maskinen (ORSAK) har lockat bort användaren från människans villkor
och mot en cybernetisk fantasi […] (P)
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Det sekundära materialet innehåller förstås tydligare exempel på konstruktionell påverkan, dvs. exempel med verb som inte förutsätter någon förflyttning av objektet, se (56).
56.

a. För att fresta bort henne från datorn har jag döpt hennes konto till Fläsk
Doris […] (S)
b. […] i samma stund så kom en sjuksköterska och mutade bort honom från
sängen. (S)
c. Efter ett tag kom herden, tack och lov, och visslade bort hundarna. (S)
d. […] i propagandistiskt syfte att attrahera bort folkmassor från marxism.
(S)

De kommunikativa bort-konstruktionerna uppvisar minst direkt kausativitet
av de konstruktioner som beskrivits ovan, och kan betraktas som en naturlig
övergång till de (helt) indirekt kausativa bort-konstruktionerna. Dessa beskrivs i följande avsnitt.

5.3 Indirekt kausativa bort-konstruktioner
I avsnitt 5.2 beskrevs konstruktioner som antas ha det gemensamt att de
uppvisar direkt kausativitet. Även om det kan variera inom kategorin hur
direkt och fysisk påverkan är, uttrycker de flesta konstruktioner en aktion där
påverkan och avlägsnande sker i en sammanhängande sekvens. I de konstruktioner som beskrivs nedan är kausativiten istället indirekt, vilket innebär
en typ av semantiskt intransitiva konstruktioner där objektsargumentet inte
omfattas av verbets betydelse på samma sätt som i de direkta konstruktionerna, och konstruktionernas kausala struktur antas få konsekvenser för argumentstrukturen. Gemensamt för de olika direkt kausativa bortkonstruktionerna ovan är att argumentstrukturen i hög grad är knuten till
verbtyp. I avsnitt 5.3.1–5.3.3 beskriver jag istället olika konstruktioner där
verbet har mindre betydelse för argumentstrukturen. Jag inleder i avsnitt
5.3.1 med att beskriva konstruktionens generella egenskaper, för att i avsnitt
5.3.2 och 5.3.3 beskriva konstruktioner med lite mer specifik betydelse.

5.3.1 Generisk konstruktion
Indirekt kausativa bort-konstruktioner delar den schematiska betydelsen ‘X
får Y att försvinna‘ med de direkt kausativa konstruktionerna men skiljer sig
från dessa på flera plan, huvudsakligen alltså genom att orsaks- och resultatled är rumsligt och temporalt åtskiljda. Detta innebär som sagt att det objekt
som avlägsnas är ett indirekt resultat, en konsekvens, av aktionen.112
112

Att betrakta de indirekt kausativa bort-konstruktionerna som metaforiska varianter av de
direkt kausativa konstruktionerna är mindre lämpligt eftersom argumentstrukturen inte är en
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Eftersom påverkan på objektsargumentet är indirekt regleras inte objektsförekomsten av verbets selektionsrestriktioner; i t.ex. (57a) är bostadsbristens
successiva försvinnande en konsekvens av byggandet; själva byggnaderna är
det direkta resultatet av aktionen (jfr Rappaport Hovav & Levin 2001:783).
57.

a. På 60-talet ökade trycket att bygga bort bostadskrisen. (P)
b. […] spara bort fattigdomen (P)
c. Jag försökte sova bort min oro på planet […] (P)

I de indirekt kausativa bort-konstruktionerna påverkas verbs lexikala valens
väsentligt. Om verbet t.ex. har ett bundet PATIENT-argument nollinstansieras
detta, och istället anger konstruktionen avlägsnandet av ett annat, ickevalensbundet argument, dvs. ett argument som inte är en bunden bestämning
i verbets argumentstruktur utan är knutet till konstruktionen, se (58).
58.

[…] människor som antingen supit bort omdömet […] (P)

Både transitiva och intransitiva verb kan instansiera konstruktionen, även om
det (i materialet) är vanligare med intransitiva verb. Verbet är visserligen
syntaktiskt huvud, men har semantiskt snarare rollen som modifierare av
frasen genom att ange sätte för/orsaken till avlägsnandet (jfr Jackendoff
2002:84). Det har framgått att även vissa direkt kausativa konstruktioner kan
påverka verbs argumentstruktur (skrika bort inbrottstjuvar, klia bort myror),
men den typen av påverkan gäller främst specifika konstruktioner. Direkt
fysiska bort-konstruktioner har t.ex. i allmänhet verbdriven argumentstruktur, och därmed kan man med viss förutsägbarhet knyta olika direkta minikonstruktioner till specifika verbklasser. I de indirekt kausativa bortkonstruktionerna sker istället systematiskt konstruktionell påverkan på verbens valens. Jag utgår från verbet även i analysen av de indirekt kausativa
bort-konstruktionerna, men eftersom dessa i högre utsträckning än de direkt
kausativa konstruktionerna har egen betydelse oberoende av vilket verb som
instansierar dem kan man inte knyta konstruktionerna till olika verb eller
verbklasser.
Indirekt kausativ bort-konstruktion kan parafraseras med en konsekutiv
alternativt final satsstruktur som tar fasta på konstruktionens indirekta, seprojicering av verbets lexikala valens; metaforer och överförda betydelser matchar i allmänhet
argumentstrukturen hos den bokstavliga betydelsen hos verbet (även om betydelsen kan vara
mer eller mindre lexikaliserad). Jämför en direkt kausativ konstruktion som Kim kastade bort
bollen med en metaforisk motsvarighet som Kim kastade bort sin ungdom (jfr också vifta bort
flugor/vifta bort en ursäkt), och jämför sedan med indirekt konstruktion: Kim kastade bort sin
ungdom (exempelvis genom att tillbringa all sin tid med att kasta diskus istället för att umgås
med vänner), där objektet inte är valensbundet och där verb och partikel inte formar en lexikaliserad enhet. Ur ett Goldbergskt (eller Lakoffskt) perspektiv på metaforik skulle det dock
vara fullt möjligt att betrakta de indirekta konstruktionerna som metaforiska utvidgningar av
(härledda ur) basbetydelsen i de mer prototypiskt transitiva/kausativa direkta konstruktionerna
eftersom de alltid beskriver ett abstrakt skeende.
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kventiella betydelse, dvs. att aktionen och avlägsnandet inte behöver äga
rum i kontinuerlig temporal och rumslig sekvens, se (59a–b).
59.

a. ’X agerar så att Y försvinner’
b. ’X agerar för att Y ska försvinna’

Direkt kausativa bort-konstruktioner med transitiva verb matchar inte parafrasen lika bra, se (60a–b).
60.

a. Kim forslade så att virket försvann.
b. Kim tvättade så att sminket försvann.

Direkt kausativa bort-konstruktioner med intransitiva verb (framför allt vissa
kommunikativa bort-konstruktioner) kan dock parafraseras på samma sätt:
Kim skrek så att tjuvarna försvann, och dessa konstruktioner ligger som
redan konstaterats i gränslandet mellan direkt och indirekt påverkan. Den
indirekt kausativa bort-konstruktionen generellt (dvs. utan valensangivelse)
kan beskrivas som i (61).
61.

Indirekt kausativ bort-konstruktion (’X agerar så att Y försvinner’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA] » [Y3 HAMNA Z2] indirekt påverkan
Arg: [AGENT/ORSAK1, TEMA3, VÄG-MÅL2]113

Subjektsrollen är knuten till verbet och subjektsreferenten är normalt animat.
Den vanligaste subjektsrollen är AGENT, men vid verb som till exempel ramla, fumla eller halka analyseras subjektsargumentet med den semantiska
rollen ORSAK.
Objektet har rollen TEMA eftersom det omfattas av aktionen men utan att
påverkas i särkilt hög grad. Bort har samma semantiska roll som i de direkt
kausativa bort-konstruktionerna även om avlägsnandet typiskt sker i en ickefysisk domän. Beskrivningen i (61) ovan innehåller ingen valensangivelse,
men det minimala valenskravet är ett subjektsargument; verbet kan alltså
vara intransitivt och behöver inte förutsätta någon som helst påverkan. Det
enda semantiska villkoret är att verbet ska kunna konstrueras som orsak, dvs.
ange sättet för avlägsnandet. Verbet dö konstrueras normalt inte kausativt,
men kan ändå förekomma i konstruktion med betydelsen ‘X agerar så att Y
försvinner‘, se (62a). Inte heller förutsätter vare sig ramla eller somna den
typ av påverkan som kan orsaka att någonting försvinner, men se (62b–c).

113

Ett alternativ är att beskriva subjektsrollen mer generellt i form av en ACTOR vilket är en
mer neutral beteckning för den som utför handlingen (se Van Valin & LaPolla 1997).
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62.

a. Det som hände på korset var att Jesus tog på sig alla människors
misslyckanden och synder och dog bort dem. (S)
b. Värst var ryskan som ramlade bort segern […] (S)
c. En magisk kopp te och jag somnade bort alla andra storslagna planer på
att ta jättebra bilder hela dagen. (S)

En jämförelse av hur samma lexem kan uppträda i och utanför konstruktionen är en tydlig illustration av de indirekt kausativa bort-konstruktionernas
påverkan på verbet, jfr (63a) och (63b).
63.

a. Folkpartiet vill undervisa extremhögern.
b. Folkpartiet vill undervisa bort extremhögern. (S)

I (63a) konstrueras undervisa med extremhögern som direkt objekt, vilket
också motsvarar verbets semantiska objektsargument, dvs. föremålet för
undervisningen. I (63b) undervisar Folkpartiet inte längre extremhögern.
Avsikten är förvisso att få extremhögern att försvinna, men det är undervisning riktad åt ett annat håll som är tänkt att resultera i detta försvinnande.
Den kausativa-resultativa betydelsen är alltså knuten till konstruktionen som
helhet, oavsett vilken valens verbet som instansierar konstruktionen har, se
(64).
64.

a.
b.
c.
d.
e.

Dag Carlstedt pratade bort 10 kilo. (S)
Man kan inte mörda bort hat och extremism. (S)
Tyresö köpte bort guldet (S)
Han var just den typen som åt bort sin sorg. (S)
Utan det hade jag parkerat bort mina besparingar här ute på nolltid! (S)

Det är emellertid inte bara ‖vanliga‖ nominala direkta objekt (dvs. typiska
PATIENTER) som undertrycks.114 Även icke-PATIENTER (t.ex. UPPLEVARE),
vilka t.ex. kan realiseras i form av reflexiva objekt, kan undertryckas, se
(65).
65.

a. […] jag känner att jag oroade bort mycket av min förra graviditet helt i
onödan. (S)
b. Skoldag som börjar 12.30 med geografi, roade bort mer eller mindre halva lektionen med Veronica […] (S)
c. Massage ökar en känsla av harmoni mellan kropp och själ och lugnar
bort mental och känslomässig stress. (S)

Även PLATS-argument (dvs. som tämligen obligatoriskt bundna bestämningar) kan nollinstansieras i indirekt bort-konstruktion, se (66).
114

Även patienter till kausativa verb kan alltså utelämnas: mörda bort yttrandefrihet (se
Goldberg 2001 för diskussion om nollinstansierade PATIENT-argument vid kausativa verb,
t.ex. tigrar dödar på natten).
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66.

a. TellHus – Bo bort koldioxid (S)
b. Det vanligaste har varit att sätta bort vårtorna. Man kan t.ex. gnida in dem
med en fläsksvål som grävs ner eller knyta om dem med en tråd som man
sedan gömmer under en jordfast sten. I takt med att det nedgrävda förmultnar gör också vårtan det. Folk svär än idag på att det fungerar. (S) 115

Även argument som motsvarar t.ex. att-satser kan nollinstansieras i indirekt
bort-konstruktion, t.ex. vid verb som önska, hoppas, kräva, osv., se (67).
67.

a. Kulturministern som önskade bort Internet (S)
b. Men kan man verkligen hoppas bort cancer? (S)
c. […] domen som krävde bort krucifixen från klassrummen. (S)

Det har framgått att kommunikativa bort-konstruktioner och indirekt kausativa bort-konstruktioner ligger relativt nära varandra med avseende på kausativ relation, men i kommunikativa konstruktioner med transitiva verb är
UPPLEVARE-argumentet explicit, vilket det alltså aldrig är i helt indirekta
konstruktioner, jfr (68a) med (68b).
68.

a. Jag mutade bort sonen (UPPLEVARE) från datorn. (S)
b. Jag mutade ø (UPPLEVARE) bort lördagens godis. (S)

Vilka typer av verb i det primära materialet är det då som instansierar indirekt kausativ bort-konstruktion? Kan alla verbtyper förekomma, eller är det
främst verb som är benägna att förekomma med nollinstansierade argument
även i andra sammanhang? Materialet visar tydligt att bara ett fåtal av verbklasserna är representerade. Här förekommer till exempel inga transitiva
rörelseverb. Eftersom sådana verb normalt uttrycker en aktion som äger rum
i en sammanhängande sekvens tolkas de närmast per automatik metaforiskt
om de konstrueras med ett abstrakt objektsargument. Ett exempel som Kim
forslade bort ångesten i betydelsen ‘Kim forslade virke för att bli av med
ångesten‘ kräver stark betoning på verbet och en mycket specifik kontext för
att inte tolkas metaforiskt (dvs. där ångesten är det som forslas). Verbtypen
är helt enkelt inte lika benägen för nollinstansiering116 som vissa produktions- och konsumtionsverb (t.ex. baka, bygga, äta eller dricka; se t.ex.
Herbst & Schüller 2008:108 ff.).
Överlappningen mellan verb i direkt respektive indirekt bort-konstruktion
är i princip obefintlig. Transitiva verb är sparsamt representerade i det primära materialet, även om det förekommer ett antal mer eller mindre optio115

Att sätta bort vårtor är ett exempel på ett gammalt folkmedicinskt botemedel. Man kan
också t.ex. räkna bort eller skriva bort en åkomma (se t.ex. Svenska Akademiens ordbok eller
NE).
116
Även om det förstås förekommer viss variationen inom typen. Kim bar bär och bär är t.ex.
fullkomligt acceptabelt medan t.ex. Kim bara forslar och forslar kanske inte upplevs som lika
naturligt.
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nellt transitiva verb, till exempel beta, blåsa, bomba, bygga, förklara, köpa,
operera, profilera, reparera, skriva, informera, undervisa och vaccineras.
Intransitiva rörelseverb är vanliga (till exempel bada, galoppera, gå, simma,
snurra, springa, träna, tvära). Några verb hämtas också från kommunikation
och ljud, till exempel gapskratta, prata, skoja, skratta, skämta, snacka, språka, ticka. I övrigt dominerar verb som avtala, bevisa, demokratisera, förhandla, förklara, försäkra, informera, klubba, kompromissa, kuppa, kvitta,
lagstifta, moralisera, se (69).
69.

a. […] de centrala parterna skall kunna avtala bort arbetsrätten. (P)
b. […] för att från ovan försöka informera bort problemen. (P)
c. […] demokratisera bort militärradikalismen […] (P)

Det finns ett tydligt samband mellan agentivitet och kausativitet generellt i
bort-konstruktionerna. DeLancey (1984:182) menar att agentivitet i sig implicerar någon form av kausativitet: ‖the fundamental sense of agentivity
involves causation of an event […]‖. Men som framgått kan indirekt kausativa bort-konstruktioner vara kausativa utan att vara agentiva, se (70).
70.

a. John Landis fumlar bort sitt sunda omdöme […] (P)
b. Jubilerande Boltic höll på att schabbla bort segern […] (P)
c. Äntligen någon annan än Vettel som vinner, oerhörd glädje igår när han
halkade bort segern. (S)

Även om subjektsargumenten i det primära materialet ofta är agentiva behöver de alltså inte vara det, och den verbspecifika subjektsrollen påverkas inte
i indirekt kausativa bort-konstruktioner. Betydelserna kan istället beskrivas i
form av avsett eller icke avsett resultat. Denna betydelse är en karakterisering av helheten och hänger på externa faktorer, dvs. om objektet är någonting man vill bli av med eller inte, se (71).
71.

a. Kim (agent) simmade bort tröttheten. (sannolikt avsett)
b. Kim (agent) simmade bort segern. (sannolikt icke avsett)

Man kan dock i skönja ett tydligt samband mellan agentivitet och avsett resultat och mellan icke-agentiva exempel och icke avsett resultat. Agentiva
verb som till exempel bygga förekommer frekvent och medför i princip alltid
avsett resultat. Dessa konstrueras typiskt med objekt som bostadsbrist, buller, hälsoproblem, köer, slum, trafikfaror, trafikproblem, osv., dvs. i regel
någonting man vill bli av med. Icke-agentiva verb förekommer däremot oftast med icke avsett resultat, se (72).
72.

a. […] men låt ingen sjabbla bort korten. (P)
b. Joy Occasion galopperade bort segern […] (P)
c. […] Kennet som fumlade bort sitt friläge. (P)

125

Sambandet mellan agentivitet och avsett resultat är emellertid bara en tendens. Även agentiva verb kan förstås få oavsiktliga följder, se (73).
73.

Men flera har spekulerat bort hundratals miljoner kronor [...] (P)

Ovan har jag beskrivit generella egenskaper för indirekt kausativa bortkonstruktioner. I avsnitt 5.3.2 beskriver jag en indirekt konstruktion med
specifika egenskaper.

5.3.2 Durativ bort-konstruktion
Inom de indirekt kausativa bort-konstruktionerna utmärker sig en specifik
variant där objektet anger utsträckning i tid, och därmed tidsamen för aktionen, se (74b).
74.

a. Kim nös bort ryggskottet.
b. Kim nös bort helgen.

I (74a) försvinner ryggskottet som en konsekvens av nysandet, och avlägsnandet kan hänga på upprepade nysningar eller på en enstaka nysning. I
(74b) tolkas nysa obligatoriskt iterativt eftersom objektet i form av tidsangivelsen anger utsträckning för nysandet. Konstruktionen har avgränsad aktionsart genom att aktionen har en tydlig slutpunkt, men inom denna ram kan
verbs aktionsart, åtminstone delvis, påverkas.
Den durativa bort-konstruktionen har betydelsen ‘ägna tid åt att verba‘, se
(75).
75.

a. […] och om han inte pratade bort rasterna…(P)
b. Tänker du sova bort sommarn eller vad tänker du? (P)
c. […] det betyder inte att jag tänker öda bort tiden […] (P)

Konstruktionen kan parafraseras med pronomenet hela. Kim sov hela sommaren betyder i princip samma sak som Kim sov bort sommaren (om man
bortser från det omoraliska skimmer som omger bort-konstruktionen) och
objektet fungerar semantiskt som ett tidsadverbial snarare än som ett ‖normalt‖ objekt (se Jackendoff 1997).117 Tydligt avgränsade aktioner, exempelvis punktuella verb instansierar därmed inte gärna konstruktionen (Jackendoff 1997:537), men om sådana verb trots allt förekommer (somna
bort kvällen) krävs alltså en forcerad iterativ läsning för att kunna ha bety117

Konstruktionen har en engelsk motsvarighet, representerad av exemplet (som också är
titeln på en artikel) ‖Twistin‘ the night away‖(Jackendoff: 1997; se också Jackendoff 2002).
Resonemanget i artikeln går ut på att förklara vad som motiverar det direkta objekt när verbet
normalt sett inte gör det, och slutsatsen är att objektsförekomsten är konstruktionellt motiverad/licensierad (snarare än av lexikala regler).
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delsen ‘somna hela kvällen‘, ‘ägna kvällen åt att somna‘. Intuitivt tolkas
exemplet nog snarare som en ordinär indirekt konstruktion: ‘somna så att
kvällen gick förlorad‘.118
Den durativa konstruktionen karakteriseras också av att objektets avlägsnande inte är ett resultat av aktionen; istället förbrukas tiden snarare än avlägsnas aktivt. Eftersom konstruktionen anger förändrat tillstånd och inte
förändrad plats, beskrivs konstruktionen i princip som övriga resultativa
konstruktioner utan rörelsebetydelse (se avsnitt 5.2.1.4), se (76).
76.

Durativ indirekt bort-konstruktion (’X verbar så att Y försvinner’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 AGERA] » [Y3 BLI Z2] indirekt påverkan
Arg: [AGENT1, TID3, VÄG-MÅL2]

Konstruktionen karakteriseras av sin temporala betydelse, där objektet fungerar som tidsadverbial och fyller den semantiska rollen TID.
En specifik betydelse som ibland samförekommer med den durativa betydelsen i denna konstruktion är att själva aktionen får ett negativt skimmer
över sig, se (75a–c). Den negativa betydelsen är dock inte enbart knuten till
den durativa bort-konstruktionen. Vad som krävs är helt enkelt en kontext
som antas medföra någonting av värde, som man normalt inte ‖borde‖ göra
sig av med. Följaktligen behöver inte heller durativ bort-konstruktion ha
denna negativa betydelse, vilket ett par exempel från det sekundära materialet tydligt visar, se (77).
77.

a. Minns ni hur vi dansade bort våra sommarnätter? (S)
b. Träffade Veronica på stan och pratade bort en stund. (S)

Durativ bort-konstruktion förefaller vara relativt produktiv (ur det perspektivet att konstruktionen kan instansieras av många olika typer av verb), men
det är inte helt förutsägbart hur verb ska uppträda i konstruktion med ett
objektsargument som kan (konstrueras att) ange tid. Exempel som förhandla
bort semestern betyder sannolikt inte att man ägnade semestern åt att förhandla, och i andra lexikaliserade verb-partikelkonstruktioner, till exempel
Kim glömde bort rasten, är den durativa betydelsen omöjlig att skönja. Om
objektet dessutom är metonymiskt kan det givetvis också få en annan tolkning, till exempel som i Ett bra pass […] för att jobba bort semestern, där
semestern syftar på den övervikt man lätt ackumulerar under semestern;
exemplet betyder inte att man har arbetat hela semestern.
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Ur kontexten framgår att detta också är den avsedda tolkningen: Somnade bort kvällen.
[…] Jag höll på att natta Alfons och vips så var klockan 20.20.
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5.3.3 Reflexiv bort-konstruktion
Indirekta bort-konstruktioner med objekt i form av ett reflexivt pronomen är
en annan specifik indirekt konstruktionstyp. Den delar många egenskaper
med generisk indirekt bort-konstruktion men skiljer sig genom att den alltid
anger icke-avsett resultat, se (78).
78.

Jag blev bara sexa i München, sedan jag fäktat bort mig. (P)

I linje med övriga indirekt kausativa bort-konstruktioner beskrivs objektsargumentet som TEMA, vilket är en annan semantisk funktion än den som reflexiva objekt har i många andra konstruktioner, till exempel i Kim rakade
sig (där reflexiven är en PATIENT). Även direkt kausativa konstruktioner kan
konstrueras med reflexivt objekt, men skillnaden mellan direkt (79a) och
indirekt reflexiv bort-konstruktion (79b) kan illustreras av följande exempel
från det sekundära materialet:
79.

a. Jag plockade bort mig från startlistan. (S)
b. […] och köpte bort mig helt i en EOS 1000. (S)

I (79a) motsvarar reflexiven verbets PATIENT-argument, men i (b) är det inte
fråga om att köpa sig själv.
Yttre omständigheter gör att konstruktionen i princip alltid medför ett
icke-avsett resultat, och eftersom objektsargumentet utgörs av ett reflexivt
pronomen är det alltså alltid subjektsargumentet som missgynnas, se vidare
(80).
80.

a. Jag får väl ringa till Desailly om jag går bort mig. (P)
c. Single Lady felade bort sig i onsdags. (P)
d. […] lockade svenskarna att skjuta bort sig […] (P)

Även om reflexiven syftar tillbaka på subjektsreferenten, och denna möjligen kan antas bli påverkad av sin egen handling i aktionen som helhet, analyserar jag subjektsrollen utifrån dess relation till huvudpredikatet (se avsnitt
3.2). I Kim puttade bort sig på hål 17 analyseras alltså Kim som AGENT trots
det icke avsedda resultatet; subjektsrollen är alltså verbspecifik även i reflexiva bort-konstruktioner. Konstruktionen kan beskrivas generellt enligt (81):
81.

Reflexiv bort-konstruktion (’X verbar så att Y försvinner’)
Syn: [Subj1 V bort2 Rfl3]
Sem: [X1 AGERA] » [Y3 HAMNA Z2] indirekt påverkan
Arg: [AGENT1, TEMA3, VÄG-MÅL2]

Reflexiva indirekta bort-konstruktioner utgör en ganska stor grupp i det primära materialet med 127 förekomster fördelade på 25 olika verb: dribbla,
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fela, fäkta, förhandla, galoppera, glömma, gå, göra, köra, lova, pluddra,
programmera, putta, rationalisera, rösta, sätta, simma, skjuta, skratta,
slarva, spela, springa, trolla, villa och växla. De flesta verben förekommer
även med nominalt objekt (undantaget villa bort sig och fela bort sig).
Tendensen till negativ tolkning i de reflexiva indirekta bortkonstruktionerna kan alltså förklaras pragmatiskt; uttrycket används i kontexter där man normalt inte vill bli avlägsnad från handlingarna. Konstruktionen är ganska tydligt förknippad med idrottsspråk i materialet: dribbla
bort sig, fela bort sig, fäkta bort sig, galoppera bort sig, simma bort sig,
skjuta bort sig, osv. 119 Den överlägset vanligaste typen är göra bort + reflexiv med hela 97 förekomster, och många av kontexterna utgörs av idrottssammanhang.
När reflexiven föregår bort (Kim armbågade sig bort) innebär det normalt
tydligare rörelsebetydelse och är att betrakta som en annan konstruktion, där
bort inte längre fungerar som partikel utan ingår i ett mer ordinärt rumsadverbial.120 Skillnaden mellan konstruktionerna kan också beskrivas i form av
distinktionen mellan när verbet anger orsak eller sätt, jfr (82a) med (82b).
82.

a. Sämre technik över huvud taget när Mladen Petric armbågade bort
sig själv från Hamburgs match mot Karlsruhe. (S)
b. Amanda armbågade sig bort från baren. (S)

I (82a) är det armbågandet som resulterar i att subjektet plockas bort från
handlingen, medan armbågandet i b-exemplet tydligare anger sättet för rörelsen, dvs. subjektet rör sig genom att använda armbågarna. En liknande distinktion präglar generellt en skillnad mellan direkt kausativa och indirekt
kausativa bort-konstruktioner, eller kanske snarare mellan transitiva och
intransitiva verb, se (83a–b).
83.

a. Kim baxade bort stenen. (sätt)
b. Kim cyklade bort 12 kilo. (sätt/orsak)

Verb anger sätt i både direkt och indirekta konstruktioner, men parafrasen
‖X agerar så att Y försvinner‖ motsvarar alltså instansieringar av intransitiva
verb bättre.
Utmärkande för just de reflexiva bort-konstruktionerna är att sammanfattningsaccenten är mer obligatorisk än generellt i de indirekta bortkonstruktionerna, se (84a–b).
119

Att konstrukten galoppera bort NP/Refl förekommer med så hög frekvens beror på materialets karaktär; Parole-korpusen innehåller ett stort antal tidningsnotiser med rapporter från
trav, där konstrukter som galoppera bort segern/galoppera bort sig är mycket vanliga.
120
Det är emellertid relativt enkelt att på webben hitta exempel som drömma bort sig (i betydelsen ‗drömma sig bort‘), och man ser även motsatsen, dvs. Svenskarna spelade sig bort från
VM-finalen, där åtminstone jag hade förväntat mig svenskarna spelade bort sig från VMfinalen.
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84.

a. Kim 'mediterade bort ångesten.
b. Kim simmade 'bort sig i finalen.

Göra bort + reflexiv är en starkt lexikaliserad konstruktion, där vare sig göra
eller bort i sig antas bära på särskilt stark betydelse. Denna konstruktion kan
särskiljas från övriga verbtyper som instansierar mönstret och betraktas som
en egen (lexikal) konstruktion. Andra instansieringar av reflexiv bortkonstruktionen kan möjligen då uppfattas som analogiska utvidgningar av
det konventionaliserade argumentmönstret till göra bort sig; konstruktionens
specifika helhetsbetydelse och den obligatoriska sammanfattningsaccenten
ger fog för detta. Att prototypiska valensmönster kan ligga till grund för
analogiska utvidgningar med verb som lexikalt har avvikande valens diskuterades bland annat i avsnitt 3.4.3. Jag återkommer till detta i avsnitt 7.3, där
produktivitet och relationer mellan olika konstruktioner diskuteras.

5.4 Allmänna bort-konstruktioner
I det här avsnittet beskriver jag materialets sista konstruktionskategori. Dessa konstruktioner skulle strängt taget kunna sortera under direkt kausativa
bort-konstruktioner (genom att objektet omfattas av de lexikaliserade verbpartikelförbindelsernas valens), men eftersom konstruktionerna inom denna
grupp avviker på många sätt från materialets övriga bort-konstruktioner har
jag valt att behandla dem som en separat kategori.
Utmärkande för tidigare behandlade bort-konstruktioner är att de innehåller ett kausalt predikat som anger sättet för påverkan. De allmänna konstruktionerna är emellertid ‖semantiskt underspecificerade‖ genom att den typ av
påverkan som anges av verbet är av mer allmän karaktär, jfr (85a) och (85b).
85.

a. Kim tjatade bort Robin från drogerna.
b. Kim fick bort Robin från drogerna.

Den lexikaliserade verb-partikelkonstruktionen få bort skiljer sig från övriga
predikat i bort-konstruktionerna genom att inte ange sättet för avlägsnandet.
Verb som få och ha utgör tillsammans med bort en gemensam predicerande
enhet med betydelsen ‘avlägsna‘. Själva partikelverbet motsvarar alltså lexikalt den schematiska betydelsen som är gemensam för alla bortkonstruktioner, dvs. ‘X får bort Y‘. Det är därmed bara avlägsnandet (resultatet) som fokuseras, inte orsaken till/sättet för avlägsnandet. Övriga bortkonstruktioner kan parafraseras som ‘X får bort Y genom att verba‖, vilket
är omöjligt med allmänna bort-konstruktioner. Sparka bort bollen kan parafraseras som ‘få bort bollen genom att sparka (den)‘, men resultatet blir inte
lika lyckosamt för få bort fläcken (‘få bort fläcken genom att få‘).
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Även om allmänna bort-konstruktioner anger ett neutralt avlägsnande med
avseende på sätt anger de alltid avsett resultat och är obligatoriskt agentiva:
86.

a.
b.
b.
c.

Kim tvättade bort sminket.
Kim fick bort sminket (genom att tvätta ansiktet).
Kim ramlade bort segern
#Kim fick bort segern (genom att ramla).

De allmänna bort-konstruktionerna är alltså knutna till ett fåtal verb (få och
ha), dvs. verb som förekommer även i så kallade analytiska kausativkonstruktioner (Kim fick Robin att sluta röka, Kim hade Robin att hämta bilen).
Ett annat verb med ganska allmän betydelse är ta, men ha och få skiljer sig
från ta genom att uttrycka mer indirekt påverkan; man kan alltså få någon/något att försvinna, men inte ta någon/något att försvinna (jfr Kim fick
bort stekpannan från spisen genom att ta den med #Kim fick bort stekpannan
från spisen genom att få den); däremot kan alltså den lexikaliserade verbpartikelförbindelsen få bort betraktas som ett komplext predikat med direkt
påverkan. Konstruktionerna kan illustreras av följande exempel från det primära materialet:
87.

a. Att bostadsrättsföreningen nu vill ha bort organisationen […] (P)
b. – Vi måste också få bort varningshysterin i brottningen […] (P)

De allmänna bort-konstruktionerna är som sagt obligatoriskt agentiva, men
ibland är AGENTEN underförstådd och konstrueras istället metonymiskt som
INSTRUMENT. Som redan konstaterats föreligger det ett naturligt samband
mellan INSTRUMENT-subjekt och AGENTER eftersom INSTRUMENT förutsätter
en avsiktlig aktör, se (88).
88.

a. En pipeline får bort tankbilarna från Valhallavägen. (P)
b. Tunnlar kan få bort köer (P)

Vissa uttryck med inanimat subjektsargument har dock inte INSTRUMENTroll trots att de också konstrueras metonymiskt, se (89) där metonymin består i att det är personerna som ansvarar för skolköken som står för avlägsnandet, och därmed är subjektsargumentet agentivt.
89.

Skolköken i Järfälla försöker få bort halvfabrikat […] (P)

Exemplet upplevs därmed också som mer ‖transitivt‖ än INSTRUMENTkonstruktioner genom att subjektet faktiskt betecknar den som utför handlingen. Allmänna bort-konstruktioner kan beskrivas som i (90). Notera att
varken valensangivelsen eller konstruktionens argumentstruktur innehåller
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någon specificerad semantisk roll för objektsargumentet (den är knuten till
kontexten).121
90.

Allmänna bort-konstruktioner (’X får bort Y’)
Syn: [Subj1 V bort2 Obj3]
Sem: [X1 FÅR Y3 ATT HAMNA Z2]
Arg: [AGENT1, X3, VÄG-MÅL2]
Val: [få bort, ha bort: AGENT1, BORT2, X3]

Allmänna bort-konstruktioner instansieras alltså av lexikaliserade verbpartikelkonstruktioner där fokus ligger på avlägsnandet, och där sättet för
avlägsnandet är ospecificerat. Ur det perspektivet är allmänna bortkonstruktioner en form av prototypiska bort-konstruktioner och kan anses
vara ‖default in a wider array of options‖ (Jackendoff 1997:49). Även
Kemmer & Verhagen påpekar att kausativkonstruktioner kan vara mer eller
mindre schematiska: ‖causative constructions range from very restricted,
correlating with a high degree of semantic specificity, to very general, correlating with highly schematic semantics‖ (1994:121).

5.5 Avslutning
I det här kapitlet har jag beskrivit materialets olika bort-konstruktioner, indelade i tre huvudkategorier: direkt kausativa, indirekt kausativa och allmänna
bort-konstruktioner. Direkt kausativa bort-konstruktioner innehåller tre subtyper: direkta fysiska, metonymiska och kommunikativa bort-konstruktioner,
och varje separat sub-typ rymmer i sin tur ett antal mer specifika konstruktioner.
I de fyra direkta fysiska minikonstruktionerna är argumentstruktur och betydelse tydligt knuten till olika verbklasser; även om verben varierar med
avseende på rörelsebetydelse är de flesta verb transitiva, typiskt med PATIENTER som objektsargument. Enbart i de direkt fysiska konstruktionerna
uttrycks dessa explicit; det är alltså i denna kategori verbens semantiska
valens bäst matchar bort-konstruktionernas syntaktiska argumentstruktur
I de tre metonymiska bort-konstruktionerna är konstruktionens påverkan
på verbs argumentstruktur generellt väsentlig, även om det varierar huruvida
verbet lexikalt förutsätter det lösgörande som konstruktionen anger. I regel
har verb och objekt en annan semantisk relation i bort-konstruktion än i konstruktion utan adverbial. De metonymiska konstruktionerna innehåller fler
lexikaliserade verb-bort-förbindelser än de direkta fysiska konstruktionerna.
121

Objektsargumentet kan möjligen analyseras som TEMA i relation till bort (som i de indirekta bort-konstruktionerna), men det bör snarare definieras i relation till den lexikaliserade verbpartikelförbindelsen och kan därmed ha olika semantiska roller, t.ex. PATIENT eller UPPLEVARE
(jfr få bort bollen ur straffområdet och få bort Robin från datorn).
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De kommunikativa konstruktionerna instansieras i det primära materialet
enbart av etablerade partikelverb, till exempel skrämma bort någon, köra
bort någon eller jaga bort någon. Konstruktionen är emellertid produktiv
eftersom den ställer ganska milda transitivitetskrav på verbet – som i princip
enbart behöver kunna uttrycka ett kommunikativt innehåll avsett för en möjlig mottagare/upplevare. Det är förhållandevis enkelt att hitta kreativa exempel på konstruktionen utanför det primära materialet. Direkta fysiska bortkonstruktioner har primärt verbdriven argumentstruktur, medan metonymiska och kommunikativa bort-konstruktioner överlag uppvisar fler förekomster
med konstruktionsdriven argumentstruktur.
De indirekt kausativa bort-konstruktionerna präglas av minimala semantiska villkor på verben (de ska kunna ange sätt/orsak) och konstruktionerna
undertrycker systematiskt olika till verbet knutna objektsargument (äta bort
sin huvudvärk). Argumentstrukturen i de indirekt kausativa bort-konstruktionerna – bortsett från subjektsargumentet – är konstruktionsbetingad. Även
om indirekta konstruktioner därmed teoretiskt är mer generella än konstruktioner med verbdriven argumentstruktur framgår det av materialet att framför
allt vissa typer av intransitiva verb dominerar förekomsterna.
Allmänna bort-konstruktioner utgörs av förekomster med få bort och ha
bort, dvs. starkt lexikaliserade verb-partikelkonstruktioner. I dessa semantiskt underspecificerade bort-konstruktioner anger inte verbet sättet för avlägsnandet, och förekomsterna i materialet är extremt kontextkänsliga.
Till skillnad från exempelvis Goldberg (1995) har jag inte stipulerat särskilda villkor på de olika konstruktionerna, t.ex. i form av olika semantiska
principer för vilka verb som kan instansiera de olika konstruktionerna. Dels
kan specifika kontexter tillåta ganska oväntade användningar av verb, dels
ägnar jag mig primärt åt beskrivning av materialets konstruktioner.
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6 Resultatdiskussion

Med utgångspunkt i beskrivningen av bort-konstruktionerna i kapitel 5 diskuterar jag i det här kapitlet avhandlingens viktigaste resultat. Kapitlet inleds
i avsnitt 6.1 med en summering av undersökningen.
Resultatdiskussionen i avsnitt 6.2 inleds med att jag översiktligt besvarar
de frågor som ställdes i samband med syftesbeskrivningen. I avsnitt 6.3 utvecklar jag sedan diskussionen: I 6.3.1 summerar jag de konstruktioner som
karakteriseras av primärt verbdriven argumentstruktur, i avsnitt 6.3.2 presenteras bort-konstruktioner där argumentstrukturen i högre utsträckning är ett
resultat av verb i samspel med konstruktion, och i avsnitt 6.3.3 beskriver jag
konstruktioner med primärt konstruktionsdriven argumentstruktur.
I avsnitt 6.3.4 beskriver jag hur argumentstrukturens betingelser kan förklaras med hänvisning till olika kausativa relationer.

6.1 Undersökningen
Ovan har jag undersökt argumentstrukturen i olika autentiska förekomster av
det syntaktiska mönstret [subjekt verb bort objekt]. Denna grammatiska
struktur uttrycker olika variationer av den kausativa betydelsen ‘x får y att
försvinna‘, se (1).
1.

a. Bombtekniker forslade bort misstänkt föremål. (S)
b. Jag rev gurkan och kramade bort/ur all vätska. (S)
c. Kan man äta bort karies? (S)

Exemplen illustrerar att relationen mellan ett verb och dess argument inte
kan förklaras enbart med utgångspunkt i verbets lexikala betydelse. I (1a) är
argumentstrukturen förutsägbar. Forsla är ett transitivt verb med två argument (den som forslar och det som forslas). Båda argumenten uttrycks i exemplet som subjekt respektive objekt. I (b) däremot anges inte verbets typiska objektsargument, dvs. det som kramas, i detta fall gurkan, av det syntaktiska objektet. Detta led betecknar i stället ett argument som står i en nära
betydelserelation till gurkan, nämligen all vätska (underförstått: i gurkan).
I (c) förekommer också ett lexikalt transitivt verb (äta ngt) som konstrueras
med subjekt och objekt (man respektive karies), och i det här fallet är det
uppenbart att det realiserade objektet inte alls motsvarar verbets ‖valens-
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objekt‖ (som ska uttrycka det som äts), vilket innebär att detta är utelämnat.
Exemplen i (3) illustrerar tre rätt tydliga punkter på ett kontinuum mellan
lexikalt styrd och mer konstruktionsdriven argumentstruktur. Mönstret [subjekt verb bort objekt] genererar ytterligare ett antal kausativkonstruktioner
där den slutgiltiga argumentstrukturen uppstår via samspel mellan verb och
konstruktion.
Syftet med undersökningen var att genom en kvalitativ, empirisk studie
av transitiva partikelkonstruktioner med bort belysa samspelet mellan lexikon och grammatik i realiseringen av argumentstruktur. I ett försök att beskriva och förklara detta samspel har jag primärt fokuserat på konstruktionernas semantiska innehåll. Jag har utgått från ett samband mellan kausativitet och argumentstruktur, och knutet till det övergripande syftet var även
målsättningen att ta reda på hur samspelet verb-konstruktion hänger ihop
med olika typer av kausativitet.
För att uppnå syftet med avhandlingen har jag i den empiriska undersökningen utgått ifrån följande forskningsfrågor, vilka jag kommer att besvara i
avsnitt 6.2:




Vilka konstruktioner uttrycks av det specifika mönstret [subjekt
verb bort objekt]?
Hur ser relationen mellan den lexikala valensen och konstruktionens argumentstruktur ut i respektive konstruktion?
Vilka olika kausativa relationer aktualiseras av bortkonstruktionerna?

Inledningsvis konstaterades att studiet av argumentstruktur är förknippat
med ett antal intressanta forskningsfrågor, till exempel rörande förhållandet
mellan lexikon och grammatik, och i vilken utsträckning argumentstrukturen
är förutsägbar utifrån verbets betydelse. Den här undersökningen har i allra
högsta grad aktualiserat de här frågorna. Jag har diskuterat relationen lexikon-grammatik och sett hur ett flertal konstruktioner kan påverka både form
och betydelse hos de ord som instansierar mönstret [subjekt verb bort objekt]; det har konstaterats att konstruktioner kan ackommodera verb som
lexikalt förknippas med valensmönster som normalt avviker från den aktuella konstruktionens, och att denna ackommodation kan se olika ut i olika konstruktioner. Korpusundersökningen visar också att verbs konstruktionella
distribution bara delvis är förutsägbar utifrån verbets egenbetydelse; argumentstrukturen i vissa konstruktioner kan i hög grad förklaras med utgångspunkt i olika verbklasser, i andra är sambandet mellan verbklass och konstruktion mindre tydligt, och i ytterligare andra finns det nästan inget samband alls. Med avseende på argumentstukturens betingelser kan gränserna
dock vara flytande, både mellan konstruktioner och mellan förekomster
inom de olika konstruktionerna. För att kunna ge en någorlunda översiktlig
bild av samspelet mellan lexikon och grammatik har jag därför å ena sidan
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redovisat prototypiska kategorier och å andra sidan diskuterat avvikande,
mindre prototypiska, förekomster inom dessa kategorier.
Vidare är vissa av de egenskaper som förknippas med de olika bortkonstruktionerna mer lexikalt förankrade än andra. Subjektets semantiska
roll är en i hög utsträckning verbspecifik egenskap, medan till exempel kausativitet-resultativitet, aspekt och rörelsebetydelse oftare knyts till konstruktionen. Härvid har bort en avgörande funktion genom att kunna ange olika
typer av orientering. Som framgått är bort mycket kontextkänsligt, och därmed kan man inte analysera till exempel rörelsebetydelse kompositionellt
enbart med utgångspunkt i adverbet eftersom ju detta också bl.a. kan tolkas
lokativt: Kim stod längst bort i hörnet. Inte sällan är helhetsbetydelsen i
bort-konstruktionerna tämligen holistisk, dvs. mer än summan av de ingående delarna.

6.2 Det argumentstrukturella kontinuumet
Avhandlingens viktigaste resultat är att argumentstrukturen i bortkonstruktionerna bäst kan förklaras med utgångspunkt i både lexikala och
konstruktionella faktorer, och att argumentstrukturen utgör ett slags lexikaltkonstruktionellt kontinuum. Mellan de båda polerna (verbstyrd respektive
konstruktionsstyrd) förekommer ett antal konstruktioner på olika platser
längs gradlinjen, se Figur 4.

Figur 4: Det argumentstrukturella kontinuumet
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Det syntaktiska mönstret [subjekt verb bort objekt] har den allmänna kausativa betydelsen ‘X får Y att försvinna‘. Varje förekomst av denna konstruktion har både det schematiska mönstrets allmänna betydelse och den mer
specifika konstruktionens egen betydelse, som ofta men inte alltid är knuten
till verbet.
Konstruktioner med liknande betydelse grupperades i gemensamma kausativa kategorier. Rörelsekonstruktioner, placeringskonstruktion, mottagarkonstruktion och konstruktioner utan rörelsebetydelse aktualiserar i typfallet
samma kausativa relation: fysisk, direkt påverkan. Denna kategori benämndes direkta fysiska bort-konstruktioner. Övriga konstruktioner i materialet
sorterar under andra kausativa konstruktionskategorier: metonymiska, kommunikativa, indirekta kausativa samt allmänna bort-konstruktioner. Direkta
fysiska, metonymiska och kommunikativa konstruktioner formar en egen
kategori genom att samtliga uppvisar någon form av mer eller mindre direkt
kausativitet. Ett antal belägg låter sig emellertid inte sorteras under någon av
de direkt kausativa sub-typerna, och istället utgör dessa en egen huvudtyp:
indirekt kausativa bort-konstruktioner. De allmänna konstruktionerna utgör
ytterligare specifik typ och realiseras av de lexikaliserade verbpartikelförbindelserna få bort och ha bort. I dessa anger inte verbet sättet för
avlägsnandet, utan konstruktionerna har enbart den generella kausativa betydelsen ‘X får Y att försvinna‘. Dessa utelämnades ur Figur 4 eftersom de i
sig själva inte uttrycker någon specifik kausativ relation.
Argumentstrukturkontinuumet enligt Figur 4 kan delas in tre huvudgrupper:





konstruktioner med primärt verbdriven argumentstruktur
konstruktioner med både verb- och konstruktionsdriven argumentstruktur: Verbet ger oftast en tydlig signal om vilken argumentstruktur konstruktionen ska ha, men slutresultatet modifieras
av konstruktionen.
konstruktioner med primärt konstruktionsdriven argumentstruktur

De tre grupperna är generella uppskattningar, och det förekommer viss variation inom varje grupp. I avsnitt 6.2.1 diskuterar jag avhandlingens tre huvudsakliga frågeställningar gemensamt genom en mer detaljerad summering av
avhandlingens resultat.

6.2.1 Konstruktioner med primärt verbdriven argumentstruktur
Direkt kausativa minikonstruktioner uppvisar både verbdriven och konstruktionsdriven argumentstruktur, och det varierar ganska mycket mellan de
olika kausativtyperna inom denna huvudtyp. Direkta fysiska bortkonstruktioner har exempelvis i hög grad lexikalt styrd argumentstruktur,
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medan styrkeförhållandet mellan verb och konstruktion ser annorlunda ut i
de metonymiska och kommunikativa bort-konstruktionerna.
I direkta fysiska bort-konstruktioner, som alltså i allmänhet uppvisar god
matchning mellan verbets och konstruktionens argumentstruktur, korrelerar
det direkta objektet i [subjekt verb bort objekt] normalt med ett lexikalt bundet valensled, se (2).
2.

Det blir väl att baxa bort dem […] (P)

Verben i det primära materialet är transitiva, med varierande grad av rörelsebetydelse. Bort anger riktning, rörelse eller mål, och det kan vara svårt att
håll isär de olika betydelserna. Bort:s status som argument diskuterades i
avsnitt 3.1, och även om de transitiva rörelseverben kan förekomma utan
adverbiell bestämning kan verb som bära och kasta definitivt sägas ha adverb som optionellt valensled. Det är alltså inte givet att bort utgör ett fritt
adverbial i den aktion som beskrivs av de direkta fysiska bortkonstruktionerna.
Placeringsverb rent av förutsätter ett PLATS-argument, och därmed råder
det närmast maximal matchning mellan dessa verbs och bortkonstruktionens argumentstruktur; utelämnande av bort i exemplet nedan
gör exemplet ogrammatiskt. Verbets PLATS-argument antas i denna konstruktion korrespondera med bort, som därmed tydligare anger PLATS/MÅL,
se (3).
3.

Hon rullade ihop den och ställde *(bort) den […] (P)

Även i mottagarkonstruktion är adverbialet starkt knutet till verbet. Här kan
bort tolkas antingen som en underförstådd MOTTAGARE eller som ett ‖vanligt‖ MÅL-argument (och i så fall är MOTTAGAR-argumentet nollinstansierat).
Bort kan dock vara olika starkt knutet till verbet, jfr (4a–b).
4.

a. Nej, lova att du aldrig ger *(bort)122 den […] (P)
b. Johan är där för att skänka (bort) pengar […] (P)

När det kommer till partikelns optionalitet kan det variera även inom rörelsekonstruktionerna, t.ex. om det som avlägsnas påverkas av en implicit orsakande handling (t.ex. vatten eller luft), se (5).123

122

Exempel av denna typ behöver inte vara ogrammatiska (Lova att du inte ger den, är ett
tänkbart exempel, t.ex. i en kontext där man diskuterar olika presenters lämplighet).
123
Även om kausativiteten strängt taget är indirekt såtillvida att man sprutar vatten, som i sin
tur gör att något avlägsnas, behandlas dessa alltså som direkta bort-konstruktioner eftersom
avlägsnandet sker i en sammanhängande temporal och fysisk sekvens; påverkan på objektet är
dessutom direkt i relation till den orsakande handlingen.
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5.

a. […] gräva sig ner till rötterna, spola bort jord och grus och lägga rena,
fina snitt med såg. (P)
b. *spola jord och grus.

Konstruktioner med resultativa verb kan också variera med avseende på
bort:s status som argument, men i allmänhet uppfattas bort som i viss mån
redundant – samtidigt som det tillför viss betydelse – eftersom avlägsnandet/slutpunktsfokuseringen också förutsätts av verbet, se (6).
6.

a. Torkan brände (bort) allt. (P)
b. […] man ska kunna automatiskt släcka (bort) inledande nollor på en display med flera siffror. (S)
c. Det här är samma känsla som när J K Rowling dödade (bort) Dumbledore. (S)
d. […] de mördade (bort) alla som hade nån form av egen drivkraft eller
påhittighet öht. (S)

Emellertid har inte alla verb som realiserar konstruktionen med betydelsen
‘x får y att upphöra att existera‘ en inherent resultativ betydelse. Verbet spola kan t.ex. instansiera även denna konstruktion och har då betydelsen
‘släcka‘, se (7).
7.

[…] höja slangen och spola bort eldsvådan […] (P)

Generellt innehåller det primära materialet ganska få exempel på coercion i
direkta fysiska bort-konstruktioner, t.ex. intransitiva verb eller verb som på
annat sätt är atypiska i sammanhanget. Det är förväntat att primärt lexikalt
transitiva verb istansierar konstruktioner med direkt fysisk kausativitet, och
jag har fått gå till det sekundära materialet för att hitta lexikalt intransitiva
verb med potential att konstrueras transitivt, se (8).
8.

a. Tog våra cyklar och cyklade bort dem till vårt nya liv. (S)
b. Det var ju fantastiskt roligt när han nös bort alla lappar […] (S)
c. […] du kan säkert hosta bort dammet och sen lyssna. (S)

Däremot innehåller det primära materialet åtskilliga exempel på transitiva
verb som saknar tydlig rörelsebetydelse (t.ex. hjälpa bort, stödja bort). Direkta fysiska bort-konstruktioner har, med viss variation beträffande rörelsebetydelse och bort:s status som argument, i allmänhet ganska tydligt huvuddriven argumentstruktur; man behöver närmast gå till enstaka undantag för
att upptäcka avvikelser.
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6.2.2 Konstruktioner med både verb- och konstruktionsdriven
argumentstruktur
Också i de metonymiska bort-konstruktionerna är argumentstrukturen i
grunden starkt knuten till olika verbklasser. Däremot är konstruktionens
inverkan på verbets betydelse överlag mer påtaglig i denna kategori, jämfört
med de direkta fysiska bort-konstruktionerna. Exempelvis är många verb i
sig själva inte kausativa, dvs. förutsätter inte rörelse/avlägsnande av ett objekt, vilket verben i direkta, fysiska bort-konstruktioner i regel gör.
I metonymiska bort-konstruktioner undertrycks verbets ‖normala‖ PATIENT-argument, dvs. det argument som utsätts för huvudsaklig påverkan, från
vilket TEMA-argumentet avlägsnas. Bort-konstruktion med vissa typer av
verb genererar alltid en metonymisk relation, där PATIENT- och TEMAargument har en nära fysisk relation. Det bör dock påpekas att många av
dessa verb har [bort NP] som lexikaliserat valensmönster.
En av de tre metonymiska minikonstruktionerna instansieras av en ganska
homogen grupp beröringsverb, t.ex. gnugga, stryka, klia, badda, m.fl. Även
om verben i sig har mer eller mindre tydlig (progressiv) rörelsebetydelse
förutsätter de ingen rörelse hos objekt utanför bort-konstruktionen (krama en
tvättsvamp). Den relativt låga grad av transitivitet hos dessa verb kan i allmänhet illustreras via konstruktion med prepositionsfras (klia på armen,
stryka över håret, gnugga på fönstret); det är i regel inte rektionen i PP:n
som sedan avlägsnas i bort-konstruktionen (stryka på armen/stryka bort
armen). När sådana verb förekommer i en bort-konstruktion undertrycks det
argument som annars framgår explicit av rektionen i prepositionsfrasargumentet, vilket skiljer de metonymiska bort-konstruktionerna från de rent
verbdrivna bort-konstruktionerna. Den direkta kausativa minikonstruktionen
Kim kastade bort bollen kan parafraseras som Kim fick bort bollen genom att
kasta den, men samma sorts parafras blir mindre acceptabel med de metonymiska konstruktionerna: ?Kim fick bort vätskan genom att krama den,
?Kim fick bort sminket genom att tvätta det eller ?Kim fick bort myrorna
genom att klia dem.
Det primära materialets metonymiska konstruktioner är i hög grad knutna
till några typiska verbklasser, men i det sekundära materialet hittar man fler
exempel på verb utanför de ‖ordinarie‖ verbklasserna, se (9).
9.

a. Det luktade mkt gott när jag stekte bort vattnet ur dem. (S)
b. Ta upp gelatinbladen ur vattnet och krama bort vattnet. (S)
c. […] du kan inte hetta bort gifter. (S)

I de kommunikativa bort-konstruktionerna kan verben vara helt intransitiva
och sakna all form av kausativ-resultativ betydelse. De kommunikativa bortkonstruktionerna är således den konstruktionskategori inom de direkt kausativa bort-konstruktionerna som åtminstone teoretiskt bjuder in till mest på-
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taglig konstruktionell påverkan. Precis som för de metonymiska bort-konstruktionernas del är verbtypen förknippad med vissa semantiska egenskaper
som skapar förutsättningar för konstruktionen, men eftersom avlägsnandet
av ett animat objektsargument i princip enbart hänger på om verbet kan uttrycka ett kommunikativt innehåll, ställs alltså inga starka transitivitetskrav
på verbet. Det primära materialet uppvisar, ska medges, enbart förekomster
med lexikalt transitiva verb, t.ex. jaga, skrämma, och locka. Går man till det
sekundära materialet är det emellertid enkelt att hitta kreativa exempel, se
(10). Vissa av dessa är också transitiva, men inget av verben i (10) har bortkonstruktion som etablerat konstruktionsmönster.
10.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

86-åring skrek bort inbrottstjuvar (S)
[…] till sist kom en herde och visslade bort dem. (S)
De hetsade bort Juholt eftersom han inte var med på noterna […] (S)
Skit, han måste bort, men kan ni inte äckla bort honom. (S)
Jag som ville reta bort Ertard från tråden! (S)
Om man vill irritera bort sina deltagare så funkar det nog. (S)

Överföring av ‖psykologiskt innehåll/stimulus‖, dvs. den implicit orsakande
handlingen i de kommunikativa bort-konstruktionerna, innebär alltså en
ganska låg grad av transitivitet jämfört med direkt fysisk påverkan.

6.2.3 Konstruktioner med primärt konstruktionsdriven
argumentstruktur
I de indirekt kausativa bort-konstruktionerna är argumentstrukturen nästan
helt knuten till konstruktionen. Verbet anger subjektsrollen, men övriga argument ligger i konstruktionen. Oavsett vilken form komplementet till ett
verb brukar ha (om det har något) undertrycks argumentet i de indirekt kausativa bort-konstruktionerna, se (11).
11.

a.
b.
c.
d.

Jag åt bort värken med LCHF (S)
Min katt var tre år när jag plötsligt nös bort en sommar […] (S)
Jävlar vad jag köpte bort mig igår […] (S)
Men kan man verkligen hoppas bort cancer? (S)

Verbet anger sättet för avlägsnandet, precis som i övriga bort-konstruktioner.
Konstruktionerna genererar inte automatiskt agentiva subjekt, men däremot
har konstruktionerna kausativ-resultativ betydelse oavsett om en sådan är
förknippad med verbets egenbetydelse eller ej, se (12).
12.

a. Äntligen någon annan än Vettel som vinner, oerhörd glädje igår när han
halkade bort segern. (S)
b. Hon skröt bort pappas pengar – på Facebook (S)
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c. En magisk kopp te och jag somnade bort alla andra storslagna planer på
att ta jättebra bilder hela dagen. (S)

De indirekt kausativa bort-konstruktionerna kan ange avsett eller icke-avsett
resultat, beroende på omständigheter som ligger utanför konstruktionens
villkor (Kim simmade bort träningsvärken/Kim simmade bort guldmedaljen).
Materialet rymmer två indirekta konstruktioner med lite mer specifik betydelse, nämligen durativ respektive reflexiv bort-konstruktion. Durativ bortkonstruktion har specifik tidsbetydelse (‘X ägnar den tid som anges av Y åt
att verba‘) och kännetecknas formellt av att objektet utgörs av en nominalfras som anger tid:
13.

[…] tänker du sova bort sommarn eller vad tänker du? (P)

Betydelsen i exemplet kan parafraseras som ‘sova hela sommaren‘ och objektet fungerar semantiskt närmast som ett tidsadverbial. Verb med tydligt
avgränsad, punktuell betydelse konstrueras därmed iterativt (Kim nös bort
sommarlovet innebär obligatoriskt upprepade nysningar, men Kim nös bort
ryggskottet/dammet förutsätter inte denna betydelse). I denna bortkonstruktion resulterar inte aktionen i objektets avlägsnande; det är istället så
att objektsargumentets tidsomfång anger aktionens utsträckning i tid, och
objektsargumentet förbrukas snarare än avlägsnas som en följd av aktionens
påverkan.
Reflexiva bort-konstruktioner anger i princip alltid scener med icke avsett
resultat, där ett subjekt ofrivilligt avlägsnas från handlingarna, se (14).
14.

Jag blev bara sexa i München, sedan jag fäktat bort mig. (P)

Betydelsen anges av kontexten, som ofta utspelar sig inom den idrottsliga
domänen. Durativ och reflexiv indirekt bort-konstruktion delar många generella egenskaper med övriga indirekta bort-konstruktioner, men har också
delvis specifik betydelse. Verb-partikelkonstruktioner inom indirekta bortkonstruktioner kan förstås också lexikaliseras (snacka bort ett domslut), men
verben kan i sig inte motivera objektsargumentet.
Även direkt kausativa bort-konstruktioner kan ackommodera verb som
normalt kanske uppträder i andra konstruktionsmönster, men verbhandlingen
måste kunna påverka objektsargumentet direkt. Denna restriktion finns inte
inbyggd i de indirekta bort-konstruktionerna.

6.3 Det kausativa kontinuumet
Utgångspunkten för den semantiska analysen av bort-konstruktionernas argumentstruktur var sambandet mellan argumentstruktur och kausativitet. I ett
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försök att förklara kanske främst argumentstruktur som ligger utanför verbets lexikala valensmönster har bort-konstruktionerna analyserats i form av
olika kausativa semantiska ramar.
Ovan beskrev jag argumentstruktur i form av ett kontinuum, där argumentstrukturen i de olika bort-konstruktionerna kan vara eller mindre lexikalt styrd. Även de olika kausativa relationer som bort-konstruktionerna
aktualiserar formar ett kontinuum – från direkt, fysisk påverkan till abstrakt,
indirekt påverkan. Undersökningen visar ett samband mellan det argumentstrukturella kontinuumet och det kausativa kontinuumet. Direkta fysiska
bort-konstruktioner instansieras nästan enbart av prototypiskt transitiva verb
(AGENT-PATIENT-relationer), och ju mer indirekt den fysiska påverkan blir,
desto mindre transitiva kan de ingående verben vara. Och ju lägre krav på
transitivitet, desto mer öppen är konstruktionen. Detta är naturligtvis förväntat, men det är intressant att observera den språkliga kreativiteten i konstruktioner där verb är mindre bundna av semantiska villkor (alla konstruktionerna ställer villkor på verben, men villkoren är olika). Sambandet mellan argumentstrukturens betingelser och kausativitet kan illustreras av Figur 5.

Figur 5: Argumentstruktur-kausativitetskontinuumet

Figuren anger typiska förhållanden, tendenser, inom varje kategori. Även
konstruktioner med primärt verbdriven valens kan uppvisa förekomster med
konstruktionell påverkan. Ett intransitivt verb som nysa kan t.ex. förekomma
i båda ändarna av spektret, och i båda fallen förefaller det osannolikt att man
skulle ‖attribute the complement configuration and the resulting interpretation directly to the main verb‖ (Goldberg 1995:10). Å andra sidan är argumentstrukturen de facto verbtypsspecifik i den direkt fysiska konstruktionen,
jfr (15a) och (15b).
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15.

a. Kim nös bort dammet (direkt fysisk, verbtypisk).
b. Kim nös bort ryggskottet (indirekt kausativ, icke-verbtypisk).

Det är dock relativt ovanligt med konstruktionsdriven argumentstruktur i de
direkta fysiska konstruktionerna. Överlag gäller som sagt att konstruktioner i
större utsträckning driver argumentstrukturen (kan modifiera verbens
lexikala valens) ju mer indirekt och icke-fysisk påverkan blir. Även om det
primära materialets kommunikativa bort-konstruktioner främst instansieras
av lexikaliserade verb-partikelkonstruktioner är konstruktionstypen semantiskt benägen att ackommodera även icke-kausativa, intransitiva verb (vilket
tydligt framgår i det sekundära materialet).
Figur 5 anger hur det ser ut inom varje grupp; men är det verb- eller
konstruktionsdriven argumentstruktur som dominerar inom de olika
konstruktionerna och konstruktionskategorierna? När det kommer till
enskilda förekomster brukar argumentstruktur betraktas i form av en dikotomi: argumentstrukturen är antingen huvuddriven eller konstruktionsdriven;
den kan inte vara både och. Naturligtvis är det möjligt att dra en sådan gräns,
men samtidigt kan den konstruktionella inverkan variera.
När t.ex. nysa instansierar en semantiskt transitiv, dvs. direkt fysisk,
konstruktion, är det definitivt möjligt tala om en form av coercion, men det
är alltså samtidigt egenskaper i verbets egenbetydelse som licensierar
objektsargumentet. I t.ex. äta bort sin huvudvärk är däremot verbets
selektionsrestriktioner helt satta ur spel, och verbet bidrar enbart genom att
ange sättet för/orsaken till avlägsnandet. I båda fallen anger verben
förutsättningarna för argumentstrukturen, även om verbens egenbetydelse
påverkas i olika grad i konstruktionen. Även i t.ex. de metonymiska
konstruktionerna påverkas verb i allmänhet väsentligt (och på samma sätt),
men samtidigt är det bara vissa typer av verb som instansierar dessa
konstruktioner.
Specificering av den kausativa relationen kan således vara en viktig del i
den semantiska motiveringen av argumentrealisering. Att applådera, skratta
eller vråla kan konstrueras kausativt-resultativt gör inte verben lexikalt transitiva över en natt, men kausativa relationer kan tentativt fungera som en
semantisk förklaringsmodell (tillsammans med t.ex. uppgifter om frekvens)
till eventuella konventionaliseringar av transitiva konstruktionsmönster.
Valens är ett normfenomen (Herbst 2014:197), och det är delvis en historisk
slump vilket eller vilka valensmönster hos ett verb som konventionaliseras.
Ofta kan konstruktionsmönster motiveras utifrån verbets betydelse, men det
kan vara svårt att på rent semantiska grunder förklara varför t.ex. säga, men
inte berätta, oftare konstrueras bitransitivt.124
124

Det vill säga om vi bortser från eventuella normativa grammatikor och andra standardiserade riktlinjer för grammatiskt språkbruk. I dessa redovisar man ju generaliseringar av standardspråkets mest frekventa, ‖stabila‖ uttryckssätt.
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För att ha möjlighet att instansiera en kausativ bort-konstruktion måste verbet kunna konstrueras som orsak till avlägsnandet; subjektet måste kunna
kontrollera aktionen. Tidigare har jag diskuterat kausativa relationer i form
av olika värden på relaterade parametrar som till exempel temporal kontiguitet, domän (fysisk-icke-fysisk) och grad av direkthet. Kontroll (över aktionen) är en annan närliggande faktor. Jämför t.ex. de relativt närliggande verben i (16), där bara eskortera uppvisar den typ av kontroll (utöva viss påverkan) som krävs för att kunna instansiera t.ex. en direkt, fysisk bortkonstruktion:
16.

a. *Kim följde bort Robin till dörren. (jfr Kim följde Robin bort till dörren)
b. Kim eskorterade bort Robin till dörren.

Verbet följa kan inte heller förekomma i indirekt kausativ bort-konstruktion:
*Kim följde bort oron, vilket kanske förefaller märkligt eftersom många
intransitiva verb ju kan instansiera indirekta konstruktioner. Men verbet
måste alltså kunna konstrueras som orsak – även om påverkan är indirekt.
Följa kan svårligen konstrueras kausativt (trots att det är agentivt) eftersom
den som följer faktiskt kontrolleras av det som följs, vilket inte är fallet med
eskortera.
När det kommer till direkt, fysisk kausativitet måste dock påverkan vara
tillräckligt kraftig för att orsaka direkt förflyttning. Transitiva verb som normalt inte konstrueras kausativt är t.ex. träffa eller pricka:
17.

a. Kim träffade bollen med foten.
b. *Kim träffade bort bollen.

Precis som vid andra kontaktverb (sparka, slå, stöta, nicka osv.) kulminerar
verbaktionen vid kontakt med objektet, men till skillnad från många andra
verb saknar träffa och pricka helt inherent kausativ-resultativ betydelse, dvs.
‘få någonting att förflyttas‘. I vissa kontexter kan dock till och med pricka få
ett objekt att förflyttas, se (18).
18.

Finalen mot Schweiz blev mycket dramatisk final och avgjordes först på sista
stenen när skippern Niklas Edin prickade bort Schweiz bästa sten. (S)

Man kan förstås lista ett antal verb(klasser) som till följd av semantiska restriktioner typiskt inte ‖borde förekomma‖ i direkt kausativa bortkonstruktioner. Detta kan emellertid vara vanskligt, givet att kontexten inte
sällan motiverar ytterst kreativ användning av verb. Men genom att knyta
argumentstrukturen till olika kausativa relationer försöker jag ge en någorlunda generell och rättvisande bild av samspelet mellan verb och konstruktion – mellan lexikon och grammatik.
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7

Avslutande diskussion

I det här kapitlet diskuterar jag några teoretiska frågor som anknyter till undersökningen. Vissa av dessa har behandlats tidigare, t.ex. olika infallsvinklar på argumentstruktur. Andra aspekter, t.ex. syntaktiska egenskaper
och produktivitet, har jag bara snuddat vid.
I avsnitt 7.1 återkopplar jag till avsnitt 3.4 och problematiserar olika infallsvinklar på argumentstruktur samt diskuterar konstruktioners roll i analysen av argumentstruktur.
I avsnitt 7.2 redogör jag för bort-konstruktionerna ur syntaktiskt perspektiv. Undersökningen har varit i huvudsak semantisk, och jag antog en platt,
icke-hierarkisk, syntaktisk struktur. I avsnitt 7.2 diskuterar jag hur olika
syntaktiska analyser kan spegla den semantiska strukturen i bort-konstruktionerna, och huruvida lexikaliserade och regelbundet formade bort-konstruktioner motiverar olika syntaktiska analyser.
I avsnitt 7.3 diskuteras kortfattat bort-konstruktionerna ur produktivitetsperspektiv, och jag dryftar bl.a. frågan om kreativa exempel ska betraktas
som analogiska utvidgningar av uttryck med liknande betydelse eller som
instansieringar av produktiva, generella mönster.
I avsnitt 7.4 redogör jag för konstruktionerna i form av ett nätverk, där
bort-konstruktioner kan länkas till varandra, både inom samma och mellan
olika abstraktionsnivåer. Här diskuterar jag också huruvida betydelsevariationen i olika förekomster av [subjekt verb bort objekt] ska knytas till verb
eller konstruktion.
I avsnitt 7.5 rundar jag sedan av kapitlet – och avhandlingen – med några
avslutande ord.

7.1 Argumentstruktur och konstruktioner
Med utgångspunkt i dikotomin huvuddriven/konstruktionsdriven argumentstruktur redogjorde jag i kapitel 3 för olika konstruktionsgrammatiska infallsvinklar på argumentstruktur. Det framgick att man kan mena olika saker
med konstruktion, och att det även inom konstruktionsgrammatiken finns
varianter som är mer eller mindre lexikalistiska. I den här undersökningen
betraktas konstruktioner som gränssnitt där lexikal betydelse, syntaktiskt
mönster och semantisk ram möts och tillsammans skapar argumentstrukturen
i varje förekomst.
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De olika infallsvinklarna på argumentstruktur har en gemensam utmaning,
nämligen att förklara argumentstruktur som inte uppenbart är lexikalt styrd.
Lexikalistiska infallsvinklar strävar efter att knyta så mycket av argumentstrukturen som möjligt till verbet (även om går bortom traditionella valensled); i analysen av argumentstruktur utgår man från verbets ‖basvalens‖ och
tillämpar konstruktioner som en sorts regler för att skapa ett nytt verb (en ny
lexikal konstruktion) med ny valens. Därvid liknar avledningskonstruktioner
och lexikala regler varandra (se avsnitt 3.1.1).
Avledningar (som de beskrivits ovan) medför att enskilda verb tillskrivs
ny, oväntad betydelse och att verb därmed kan förknippas med ett stort antal
separata valensmönster som ligger utanför den lexikala valensen (jfr hosta
slem, hosta bort damm, hosta bort gråten, hosta bort hela sommaren, hosta
bort middagsgästerna, hosta bort sig totalt, osv.). Lexikala regler-modellen
har kritiserats av just dessa skäl, dvs. att de dels potentiellt belastar verb med
osannolika betydelser, dels att det är oekonomiskt (för att inte säga omöjligt)
att behöva memorera varje separat betydelse (se t.ex. Goldberg 1995 och
2013a).125 Denna invändning är emellertid enbart giltig om man antar att de
avledda verben ingår i lexikonet (dvs. är konventionaliserade/lagrade). Om
de betraktas som tillfälliga nybildningar uppstår inte problemet. Det är alltså
fullt möjligt att betrakta andas som ett transitivt, kausativt verb i en instansiering av Kim andades bort migränen, men kanske inte (omedelbart) som
lagrat i vårt mentala lexikon som ett kausativt verb.
Goldbergska argumentstrukturkonstruktioner har kritiserats för att de undervärderar verbets roll, och för det psykologiskt och empiriskt svårbevisade
påståendet att självständiga mönster med egen betydelse existerar i språkbrukares medvetanden.126 Därför menar vissa forskare (t.ex. Boas 2008a–b,
2011 och Barðdal 2008) att analysen av argumentstruktur bör utgå från mer
lexikalt specifika konstruktioner. Det kan helt enkelt vara vanskligt att demonstrera hur språkbrukare generaliserar fram abstrakta mönster. Det är
kanske inte heller självklart att språkbrukare gör samma generaliseringar,
vilket Croft (2003:64) också påpekar:
Verb-specific and verb-class-specific constructions […] are much closer to
what a speaker actually hears and uses. Linguists cannot second-guess the
sort of generalizations speakers make beyond these constructions. (Nor
should we expect all speakers to form the same generalizations.)

Å andra sidan är det inte helt uppenbart att man med utgångspunkt i en särskild verbtyp (och dess konventionaliserade argumentmönster) kan förklara
125

Det är mer ekonomiskt att knyta betydelsen till ett generellt mönster som kan appliceras på
flera olika verb (dvs. konstruktionsidén). Ur ett sådant perspektiv blir betydelsen dessutom
mer förutsägbar.
126
Det är dock (åtminstone för mig) lite oklart var Goldberg egentligen står i den här frågan,
och man kan ibland uppleva kritiken mot henne som något tillspetsad.
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argumentstrukturen i Men kan man verkligen hoppas bort cancer?. Vissa
bort-konstruktioner verkar intuitivt kunna betraktas som mönster med mer
‖egen‖ betydelse, medan andra är mer tydligt knutna till verben.
Vissa forskare har även kritiserat Goldbergs modeller för att göra felaktiga prediktioner (t.ex. Kay 2005), vilket är rimligt om man betraktar konstruktionen som ett rent formmönster och bortser från dess semantiska specifikationer. Om inte konstruktionen anger tydligare semantiska villkor kan
mönstret generera avvikande betydelser (V NP PP kan t.ex. ge bua någon av
scen, dvs. konstruktionens avsedda betydelse, men också äta godis i parken).127 Goldbergs modell innehåller emellertid semantiska villkor som reglerar vilka verbtyper som kan instansiera olika konstruktioner, och erbjuder
t.ex. en semantisk ‖kompatibilitetsprincip‖ (1995:50), som innebär att verbspecifika argument måste kunna konstrueras som motsvarande argument i
konstruktionen: ‖the more specific participant role of the verb must be construable as an instance of the more general argument role‖ Goldberg
(2006:40). Om konstruktionen har argumentrollen AGENT, måste alltså verbet kunna konstrueras agentivt (jfr med bort-konstruktionerna, där verbet
måste kunna konstrueras som den orsakande handlingen; se avsnitt 6.3). Hon
ställer upp en rad andra semantiska villkor som reglerar vilka typer av verb
som kan instansiera de olika argumentstrukturkonstruktionerna.
Men om verbs möjlighet att realisera en viss konstruktion regleras av semantiska villkor, varför ha en konstruktion över huvud taget? Det kan alltså
uppfattas som överflödigt att låta konstruktionerna göra verbens jobb, vilket
Kay (2005:73) också påpekar i samband med en diskussion av konstruktionell polysemi: ‖positing various senses of the construction while also recognizing (sets of) semantic classes of verbs is largely redundant‖ (jfr Boas
2003:97 ff. och Boas 2013:251). Å andra sidan kan ju ett verb vara kompatibelt med en konstruktion utan att i sig ha konstruktionens betydelse, så kompatibilitet mellan verb och konstruktion behöver inte nödvändigtvis innebära
redundans (och redundans behöver inte heller vara någonting negativt). Detta är tydligt i min egen undersökning; ofta signalerar verbtyp vilken konstruktion som avses, men samtidigt kan verbets grundbetydelse modifieras
(och en särskild aspekt profileras) i konstruktionen.
Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med olika perspektiv på argumentstruktur; hur viktigt är det t.ex. för en teori generellt att kunna motivera verbet som både frashuvud och valensbärare? Den teoretiska dispyten
är vidare svårlöst eftersom empiriska resultat ofta kan tolkas på olika sätt,
beroende på ens teoretiska utgångspunkt. Stefanowitsch & Gries (2009) menar t.ex. att den höga frekvensen av vissa för en konstruktion typiska verb
(dvs. verb som är lexikalt associerade med den konstruktion de instansierar)
motiverar existensen av konstruktionen. Författarna påpekar t.ex. att bitransi127

Kritiken bygger på antagandet att Goldbergs modeller skulle vara generativa, vilket inte
heller är helt uppenbart, åtminstone inte för mig.
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tiva verb som give, tell, send, offer och show ingår med hög frekvens i bitransitiv konstruktion, medan t.ex. make och do knappt gör det alls – vilket
är anmärkningsvärt sett till korpusens storlek och dessa verbs tokenfrekvens.
Stefanowitsch & Gries observerar således att det finns tydliga samband mellan verbs betydelse och vilka konstruktioner de ingår i (2009:943):
These results are typical for collexeme analysis in that they show two things.
First, there are indeed significant associations between lexical items and
grammatical structures. Second, these associations provide clear evidence for
semantic coherence: the strongly attracted collexemes all involve a notion of
‗transfer‘, either literally or metaphorically, which is the meaning typically
posited for the ditransitive. This kind of result is typical enough to warrant a
general claim that collostructional analysis can in fact be used to identify the
meaning of a grammatical construction in the first place. 128

Stefanowitsch & Gries tolkar detta som ett bevis på att grammatiska konstruktioner existerar, och att deras kollostruktionella metod – att undersöka
lexikal samförekomst gällande verbtyp och frekvens i olika konstruktioner –
kan användas just för att identifiera konstruktioners betydelse.129 Detta resonemang bygger delvis på Goldbergs antagande att prototypiska verb som
t.ex. ge förekommer med så hög frekvens att de ligger till grund för den abstraktion som (via analogiska utvidgningar) slutligen leder fram till ett generaliserat argumentmönster. Intuitivt hade Stefanowitsch & Gries tolkning
kanske uppfattats som mer naturlig om konstruktionerna instansierades av
fler verb som lexikalt inte motsvarade konstruktionens argumentstruktur.
Müller & Wechsler (2014) påpekar följaktligen att man kan tolka resultaten
precis tvärtom – att undersökningen istället (för att bevisa att argumentstrukturkonstruktioner existerar) visar att ‖give usually is used with three arguments in a certain pattern that is typical for English (Subject Verb Object1
Object2) and that this verb forms a cluster with other verbs that have a transfer component in their meaning.‖ Att utifrån ett uppenbart samband mellan
lexikal och konstruktionell argumentstruktur motivera konstruktioners existens och betydelse är kanske inte alldeles självklart. Å andra sidan kan man
hävda att Müller & Wechsler faktiskt missar poängen, nämligen att ett valensmönster initialt förknippat med vissa specifika verb via den höga frekvensen till slut självt kan bära betydelsen även i kombination med verb med
avvikande lexikal valens.
Goldberg lyfter ibland fram exempel med påhittade verb (t.ex. Jimmy mooped daddy the ball eller He daxed her the norp) som det ultimata beviset på
att konstruktioner kan ha egen betydelse. Enligt Johnson & Goldberg (2012)
128

Min undersökning säger (åtminstone för minikonstruktionernas del) i princip samma sak,
dvs. att det föreligger ‖significant associations between lexical items and grammatical structures‖ (låt vara att min undersökning är kvalitativ och att jag inte kan tala om signifikans i samma bemärkelse som Stefanowitsch & Gries).
129
Se t.ex. Martola (2007), Stefanowitsch & Gries (2003, 2009) samt Stefanowitsch (2013).
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upplever informanter att exempel av typen ovan uttrycker någon form av
transferbetydelse trots att exemplet innehåller ett nonsensverb. Slutsatsen är
att betydelsen måste ligga i strukturen (NP V NP NP). Inte heller detta anses
av Müller & Wechsler vara ett solklart bevis på konstruktionens status som
självständigt mönster, eftersom man för det första på böjningen ser att det är
ett verb och för det andra att de två nominalfraserna måste vara just argument eftersom de refererar till ‖människor och föremål snarare än tider och
platser‖ (Müller & Wechsler 2014b:23–24; min översättning). Författarna
menar att man måste dra slutsatsen att det rör sig om ett bitransitivt verb
eftersom det inte finns något annat sätt att kombinera komponenterna (verbet
bör uppfattas som synonymt med ett etablerat bitransitivt verb, och de förespråkar alltså en form av analogibildning för att förklara betydelsen hos
moop). ‖The structure […] is only licenced if the verb mooped is a ditransitive verb.‖
Kanske rör det sig, som Croft (2003, 2012) menar, om en falsk dikotomi?
Det behöver inte vara antingen verb eller konstruktion som är den enda argumentstrukturbäraren. Verbet kan betraktas som en förutsättning för argumentstrukturen, medan konstruktionerna i sig står för viss ‖likriktning‖ av de
verb som förekommer. Olika verb kan ju uppvisa ‖shared behavior‖ (Levin
1993:18) i en given konstruktion. Croft (2003:64) observerar att ‖Verb
meanings cannot be defined in pure isolation; they are only definable with
respect to the construction(s) they occur in.‖ (jfr Goldberg 2005:21). Samtidigt påpekar han hur central verbets betydelse är för att det ska kunna ingå i
t.ex. en bitransitiv konstruktion (a.a. s. 49):
The ability to enter the ditransitive construction is verb-class-specific, or even
verb-specific, but the meaning of the verb (class) found in the ditransitive is
peculiar to the ditransitive construction and clearly involves a family resemblance to the meaning of other verb classes found in the construction.

Även Goldberg (1995:65) påpekar att verb ‖may also code particular preconditions associated with the semantics of the construction‖, och signalerar
tydligt att verb semantiskt kan vara mer eller mindre disponerade för en viss
konstruktion. För många forskare är det ett föga djärvt antagande att argumentstruktur ‖bildas i samspelet mellan lexikonet och syntax‖ (Lyngfelt
2010:216). Även Boas (2014:90) drar slutsatsen att ‖argument structure is
instead best accounted for by a combination of both lexical and constructional information.‖ Vad som tillmäts störst betydelse för den nya argumentstrukturen – verbet eller konstruktionen – varierar dock.
För bort-konstruktionernas del har det konstaterats att delar av argumentstrukturen ligger i verbet och delar i konstruktionen; skillnaden ligger i vilken del som har störst betydelse. I vissa konstruktioner är argumentstrukturen uppenbart lexikalt styd, men i andra kan det vara motiverat att tala om
konstruktioner med delvis egen betydelse. En del av problemet i analysen av
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partikelkonstruktioner ligger, för vissa teorier mer än andra, i strävan att
uppnå maximal generalitet.130 En utpräglat lexikalistisk teori får problem
med konstruktionsdriven argumentstruktur, medan t.ex. det Goldbergska
perspektivets inbyggda redundans kan upplevas som problematisk för konstruktioner med tydligt lexikalt styrd argumentstruktur. Goldbergs modell
erbjuder ett tilltalande sätt att förklara språklig kreativitet, men kan samtidigt
uppfattas som lite väl generell (se Herbst 2014:195 för en liknande slutsats).
Argumentstrukturdebatten är i mångt och mycket en ‖hönan eller ägget‖diskussion. Det krävs kontext (en konstruktion) för att motivera en specifik
betydelse hos ett ord, men det krävs också viss grundbetydelse hos ordet för
att kunna generera en viss kontext (konstruktion). Svaret på frågan om vad
som driver argumentstrukturen i bort-konstruktionerna är delvis avhängigt
hur man ställer sig i en annan filosofisk fråga, nämligen hur man ska betrakta relationen mellan lexikal och kontextbunden betydelse. Lexikal betydelse
är abstraktion av situationell betydelse, dvs. av betydelse i en kontext. Antingen menar man att denna uppstår lokalt, i den aktuella förekomsten, eller
så ser man lexikaliseringen som del av en större, pragmatisk, konventionaliseringsprocess. Ett ord antas ha sin lexikala betydelse först när ordet är stabilt förknippat med denna i en given språkgemenskap (t.ex. definieras i ordböcker eller motsvarande). Själva abstraktionen kan gälla såväl ord som
flerordsuttryck, och följaktligen kan även bort-konstruktionerna betraktas
som lexikala enheter (dvs. som flerordsuttryck analyserade som ord) eftersom de också är abstraktioner ur kontext. Man får då avgöra om man ska
välja att abstrahera bara verbet, verb-partikelförbindelsen eller hela mönstret
[subjekt verb bort objekt] när man ska förklara argumentstrukturen.
Genom att fokusera på verbet och/eller verbpartikelförbindelsen kan man
knyta argumentstrukturen till huvudpredikatet, men om man abstraherar hela
mönstret får man per automatik en fraskonstruktion. Men i grunden handlar
det alltså i princip om konstruktioner, oavsett om det är verb, partikelverb
eller fras som antas licensiera objektet. Det val man gör får konsekvenser för
den syntaktiska analysen, och i nästa avsnitt diskuteras olika syntaktiska
analyser av bort-konstruktionerna.

7.2 Bort-konstruktionerna ur syntaktiskt perspektiv
Min analys av bort-konstruktionernas argumentstruktur har varit företrädesvis semantisk, och jag har motiverat objektsförekomsten med hänvisning till
konstruktionernas kausativa-resultativa betydelse, som i sin tur är avhängig
instansieringar av hela mönstret [subjekt verb bort objekt] inom olika se130

Generaliseringar är ett eftersträvansvärt mål, kanske främst inom mer formella syntaktiska
analyser: ‖the scientific success of a formal theory is measured in part by its ability to generalize‖ (Culicover & Jackendoff 2005:4).
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mantiska ramar. Men hur skulle man syntaktiskt beskriva relation mellan
verb, bort och objekt? Ska man i t.ex. Kim åt bort sin huvudvärk betrakta
verb och partikel som ett ‖complex verb that licenses the object‖ (Jackendoff
1997:534) eller som att partikeln är knuten till objektet i en så kallad småsats? 131
Hierarkiska syntaktiska analyser av partikelverb kan delas in i just dessa
två huvudvarianter – komplext predikat-analys eller småsatsanalys. Den
komplexa predikat-analysen innebär att man ser verbpartikeln som del av en
lexikaliserad enhet med verbet, där ‖the meaning is idiosyncratic, clearly
stored in the lexicon‖ (Ramchand & Svenonius 2002:387). Småsatsanalysen
kan däremot uppfattas som mer intuitiv vid regelbundet sammansatta konstruktioner. Båda analystyperna är emellertid då fullt möjliga, se (1).
1.

a. Kim joggade bort + astman.
b. Kim joggade + bort astman.

Ett komplext predikat är i grunden en sorts sammansatt verb av icke standardiserad komplexitetsgrad, dvs. en form av flerordsstruktur som fungerar som
ett ‖rent‖ verb. I princip utgör de sammansatta predikatsstrukturerna i komma gående, köra bil, låta riva olika typer av komplexa predikat (exemplen
från Toivonen 2003; se också Alsina et al. 1997 och Amberger et al.
2010).132 Partikelverb kan därmed betraktas som en form av komplexa predikat eftersom den traditionella analysen går ut på att man ser verb och partikel
just som en gemensam predicerande domän, som tillsammans kan licensiera
existensen av ett direkt objekt när simplexverbet inte kan det (se t.ex. Johnson 1991, Toivonen 2003 och Platzack 2011 för visserligen rätt olika analyser på temat att partikeln måste knytas till ett huvud för att kunna motivera
komplementet).133 Analysen i (1a) går alltså ut på att knyta partikeln till verbet för att motivera argumentstrukturen, och en sådan lösning är följaktligen
attraktiv om man vill behålla ett huvuddrivet valensperspektiv även när objektet inte uppenbart omfattas av simplexverbets lexikala valens. En annan
fördel med att se verb och partikel som ett gemensamt predikat är att det
motiverar ‖ackusativkasus‖ hos objektet. I t.ex. Kim snackade bort honom
131

Min diskussion av bort-konstruktionernas syntaktiska egenskaper är informell; redovisningen av teorispecifika syntaktiska analyser av partikelkonstruktioner är starkt förenklad.
132
I köra bil är substantivet närmast semantiskt inkorporerat i verbet, och låta riva är ett slags
kausativt komplext predikat. Inom språktypologi används termen komplext predikat också för
att beteckna en sorts konstruktion med verb som är sammansatta av t.ex. substantiv + verb,
där verbet är den ‖grammatiska markören‖, som kongruensböjs efter tempus och kanske även
numerus och modus, medan substantivet anger ‖betydelsen‖ (bergsklättra, restnotera, vårstäda, julpynta, jourjobba m.fl. torde kunna kvalificera som komplexa predikat i denna bemärkelse). Amberger m.fl. (2010:1) påpekar emellertid att ‖There is currently no widely accepted
answer‖ på frågan om vad komplexa predikat egentligen är.
133
Se också Müller (2002:253 ff.) för en diskussion om (tyska) partikelverb som komplexa
predikat.
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kan honom därmed antas uppföra sig som ett ‖normalt‖ objekt till ett ‖normalt‖ transitivt partikelverb. Det är alltså tilltalande att betrakta lexikaliserade partikelverb som komplexa verb; det tar helt enkelt emot att analysera
partikelverb som hitta på (något) eller tycka om (något/någon) som något
annat är komplexa predikat.
Att som i (1b) välja en småsatsanalys innebär att man istället för att betona den strukturella närheten mellan verb och partikel knyter partikeln till en
separat struktur (‖resultatledet‖) tillsammans med objektet. Partikeln knyts
alltså till ett argument i en minimal predikativ struktur, en kopulalös kombination av subjekt och predikat man ibland alltså kallar småsats. Småsatser
betraktas allmänt som satser ‖sett till innehållet men inte till formen‖ Lundin
(2004:11, min översättning).134 Olika varianter på temat att partikeln utgör en
sorts huvud i småsatsen utan att behöva knytas till (matris)verbet föreslås av
t.ex. Hoekstra (1988) och den Dikken (1995; jfr också Goldberg & Jackendoff 2004 och Lyngfelt 2007, som antar småsatsanalyser av argumentstrukturkonstruktioner). Småsatslösningen är intuitiv såtillvida att den speglar den
semantiska strukturen, och ‖captures the absence of any selectional relation
between the verb and the noun phrase, and easily handles productive and
compositional cases‖ (Ramchand & Svenonius 2002:388).
Det är inte ovanligt att forskare opererar med alternativa strukturer beroende på om det analyserade uttrycket har lexikaliserad eller regelbunden
betydelse (se bl.a. Zeller 2001). Även Ishikawa (1999) menar, för engelskans
del, att lexikaliserade och regelbundet formade partikelverb (av tre olika
typer: ‖pure idioms‖, ‖simple combinations‖ och ‖hybrid idioms‖) uppvisar
strukturella skillnader. Wurmbrand (2000) drar samma slutsats för tyskans
del och menar att verb och partikel bildar en enhet i lexikaliserade partikelverb, medan objekt och partikel utgör en konstituent i kompositionella partikelverb. Detta förhållande kan delvis speglas i betoningen; konventionaliserade verb-partikelkonstruktioner har, i tillägg till ofta mer eller mindre lexikaliserad betydelse, i regel också typiskt sammanfattningsaccent, se (2).135
2.

a. Kim snackade 'bort + Robin.
b. Kim 'snackade + bort segern.

Andra forskare, t.ex. Toivonen (2003) och McIntyre (2002), analyserar
emellertid alla partikelverb oavsett lexikaliseringsgrad som komplexa predikat, medan t.ex. Hoekstra (1998) och den Dikken (1995) tvärtemot väljer
småsatsen som generell analys för partikelverb. Småsatsanalyser har emellertid kritiserats av bl.a. Goldberg (1995:156 f.), huvudsakligen med argu134

SAG (1:222) tillämpar inte småsatsbegreppet, och termen satsförkortning definieras som
"satsekvivalent fras i allmänhet". I SAG verkar man snarare ta avstånd från satsförkortningar
generellt, vilket är rimligt om man tillämpar en ytnära beskrivning av språket (en småsatsanalys kräver vissa teoretiska antaganden).
135
Betoning behöver förstås inte ligga ‖utanför‖ småsatsen (vi hörde > henne sjunga).
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mentet att småsatser helt enkelt är svåra att motivera (se också Booij 2002
och Jackendoff 2002). Man kan emellertid notera att Goldberg tillsammans
med Jackendoff senare (2004) gör en småsatsanalys av resultativer. Det är
naturligt att de två konkurrerande analyserna vuxit fram i den anglosaxiska
litteraturen eftersom partikeln kan alternera syntaktiskt i engelskan: They
walked off the hangover/They walked the hangover off (exemplet från Ramchand & Svenonius 2002:388). Variationen är ganska stor, och olika analyser är starkt knutna till teoriberoende, generella aspekter på syntaktisk struktur. Toivonen (2003) tvingas emellertid modifiera ‖sin‖ syntaktiska analysmodell (X-bar-teorin) för att den ska matcha hennes analys av partikelverb,
medan den Dikkens (1995) generativa småsatsanalys vilar på antaganden om
flyttningar.136
Hur kan bort-konstruktionerna analyseras syntaktiskt, och hur skulle i så
fall denna eller dessa analyser stämma överens med de semantiska analyserna? Är det alls rimligt att luta sig mot den skarpa syntaktiska dikotomi som
presenterats ovan, när den semantiska analysen i huvudsak gått ut på att etablera ett kontinuum? Bort-konstruktionerna kan, vilket framkom i (1), analyseras som antingen småsatser eller komplexa predikat, men man kan alltså
även anta en platt syntaktisk struktur. Beträffande regelbundet formade (och
produktiva) konstruktioner har alltså följande syntaktiska alternativ presenterats:
3.

a. Kim kastade bort + bollen.
b. Kim kastade + bort bollen.
c. Kim kastade + bort + bollen.

Jag saknar egentligen underlag för att entydigt avgöra den syntaktiska strukturen i bort-konstruktionerna. Jag gör t.ex. inga konstitutenttester eller tillgriper andra teoretiska verktyg för att utröna eventuell hierarkisk struktur,
och jag nöjer mig med att i det följande diskutera huruvida tydligt lexikaliserade och tydligt nybildade (eventuellt tillfälligt sammansatta) konstruktioner
på semantiska grunder kan motivera olika syntaktiska analyser.137
Den semantiska analysen av bort-konstruktionerna som uppdelad i ett orsaksled och resultatled, där bort har sin predikationsbas i objektet, motsvarar
136

För en syntaxteoretisk överblick gällande olika analyser av verb-partikelkonstruktionen, se
t.ex. den Dikken (1995), Dehé et al. (2002), Dehé (2002), Ramchand & Svenonius (2002) och
Toivonen (2003). Se Åfarli (1985) för en analys av norska partikelverb som kausativkonstruktioner.
137
Det finns dock oberoende stöd för att verb och partikel i vissa sammanhang (vissa konstruktioner) hör samman starkare än t.ex. partikel och objekt (jfr bollen är bortsparkad och
*Bort bollen sparkade han). Participbildningen verkar kunna gälla även relativt nybildade
varianter, och jag har hittat exempel som bortnyst förkylning, bortgalopperad seger, bortandad ilska, m.fl. Inom konstruktionsgrammatiken är det dock praxis att man bedömer varje
konstruktion utifrån sina egna villkor. Participkonstruktionen (bortsparkad) och [subjekt verb
bort objekt] (Kim sparkade bort bollen) behöver alltså i princip inte uppvisa samma relation
mellan verb och partikel eftersom det rör sig om två olika konstruktioner.
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ganska uppenbart en småsatsanalys (3b), åtminstone om man antar ett s.k.
ikonistiskt perspektiv, dvs. (något förenklat) att syntaxen ska spegla betydelsen (se Itkonen 2005:103f.).138 Så gör man emellertid inte i SAG (se avsnitt
2.1.3), och genom att anta en platt struktur har jag inte heller gjort det hittills. Men ser man till de företrädesvis regelbundet formade indirekta bortkonstruktionerna, där intransitiva och transitiva verb kan instansiera konstruktionerna på lika villkor, framstår småsatsanalyen som ett lämpligt alternativ. I dessa upphävs ju delvis selektionsrestriktionerna mellan verb och
objekt, och betydelsen ‘X agerar så att Y försvinner‘ anger tydligt den semantiska strukturen.
Ett annat argument för småsatsanalysen är synen på denna typ av satsförkortning som tätt förknippad med komplexa kausativa satsstrukturer. Bland
andra Comrie (1976:303) menar att kausativkonstruktioner kan ses som
komprimerade avledningar av mer komplexa strukturer, som ‖an underlying
complex structure with embedding into a derived structure simplex sentence‖. Även Carrier & Randall (1993:124–125), Dowty (1979:220) och Pustejovsky (1991:64–65) betraktar resultativ-kausativkonstruktioner, t.ex. konstruktion med objektiv predikativ som måla stugan grön, skura golvet rent,
som komplexa strukturer (se också Rappaport Hovav & Levin 2001). Huvudargumentet för en sådan analys är parafrasen som tar fasta på de två leden. Den komplexa strukturen i exempel som Kim skurade golvet rent kan
som framgått illustreras via en slags kausativparafras: ‖Kim fick/gjorde rent
golvet genom att skura det‖, som involverar två predikat.
Fördelen med en småsatsanalys är alltså att den speglar den semantiska
strukturen i bort-konstruktionerna. Detta märks kanske allra tydligast i indirekt kausativa konstruktioner, men en småsatsanalys är kompatibel även med
‖valensbundna‖ konstruktioner. Exemplet kan tolkas som att ‘Kim kastade
bollen så att bollen försvann‘ (‘Kim fick bort bollen genom att kasta [den]‘,
och analysen tar alltså fasta både på den direkta påverkan och den resultativa
småsatsen (jfr Ramchand & Svenonius 2002). Metonymiska konstruktioner
kan också analyseras som bestående av ett verb och en resultativ småsats, se
(4).
4.

Kim kramade + bort vätskan

Även kommunikativa bort-konstruktioner kan med fördel analyseras på
samma sätt, inte minst eftersom konstruktionen tillåter instansieringar med
intransitiva verb, se (5).
5.

Kim skrek + bort inbrottstjuvarna

138

Itkonen (2005:103) beskriver ikonicitet som ett slags analogi från ‖non-linguistic‖ till
‖linguistic‖.
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I princip kan alltså alla regelbundet formade bort-konstruktioner analyseras
som verb + resultativ småsats, oavsett kausativ relation eller verbets semantiska valens, se (6).
6.

a.
b.
c.
d.

Kim kastade bollen + bollen bort
Kim kramade ngt + vätskan bort
Kalle vrålade ngt + tjuvarna bort
Kim åt ngt + huvudvärken bort

Eftersom man inom CxG inte antar underliggande strukturer tillämpas följaktligen inte heller tomma syntaktiska positioner. Placeringen av bort i exempel (6a) är alltså inte avsett att leda tankarna till en eventuell ‖basplats‖,
från vilken partikeln flyttat och lämnat ett spår som är samindicerat med
partikeln på dess nuvarande plats, dvs. ungefär [v parti obj ti]. Vissa syntaktiska lösningar (se Toivonen 2003 och Ramchand & Svenonius 2002 för en
överblick av olika flyttningsanalyser) antar visserligen den typen av analys –
fast i betydligt mer sofistikerad form – vilket det också finns visst stöd för
diakront; [v obj part] förekom parallellt med (i princip med samma frekvens)
som [v part obj] under en längre tid i äldre fornsvenska (se Ljunggren 1932,
1937, Johannisson 1939, Delsing 2001 och delvis Falk 2010).139
När det kommer till lexikaliserade konstruktioner är en småsatsanalys
som sagt mindre intuitiv eftersom verb och partikel har lexikaliserats som en
gemensam förbindelse. Partikelkonstruktioner generellt uppvisar typiskt ett
kontinuum från mer regelbunden till mer lexikaliserad betydelse (Jackendoff
2002:68; McIntyre 2002:95; se också Goldberg 1995). Konstruktionstypen
har alltså ena benet i grammatiken och det andra i lexikonet, vilket påverkar
både semantiska och syntaktiska analyser. Detta gäller också bortkonstruktionerna, som uppvisar ett spann från mer regelbundna konstruktioner (bära bort en kastrull) till rena idiom (blanda bort korten). Däremellan
förekommer olika typer av mer eller mindre fasta fraseologiska konstruktioner. Eftersom den inbäddade verb-partikelkonstruktionen lexikaliserats i
många bort-konstruktioner (t.ex. leja bort, räkna bort, välja bort, m.fl.) är ett
alternativ följaktligen att tillämpa två olika analyser: småsatsanalys för regelbundna sammansättningar, och komplext predikat-/partikelverbsanalys
för lexikaliserade verb-partikelkonstruktioner. Även minikonstruktioner med
139

En enklare pilotstudie som jag genomfört på ett fornsvenskt material bekräftar i stort sett
resultaten från tidigare forskning. Jag analyserade 269 excerperade belägg ur ett fornsvenskt
material på 432 060 ord, hämtade ur i Skånelagen (1203–1212), Äldre Västgötalagen (1220tal), Östgötalagen (1280-tal), Magnus Erikssons landslag (1350-tal), Kristoffers landslag
(1440-tal), Codex Bureanus (religiös text, 1276-1308), Pentateuchparafrasen (religiös text,
1330-tal) och Bonaventuras betraktelser. VPO-ordföljd (kasta bort bollen) förekommer 35
gånger och VOP-ordföljd (kasta bollen bort) 26 gånger. Övriga transitiva konstruktioner var
O + [PV] (han vill henne bort föra), [PV] + utelämnat pronomen (de binder folk och bort för),
[PV] + O (han kan bort tappa yxa eller ko), samt den rätt speciella kontrollinfinitiven i P + att
+ V + O (lova honom bort att föra sitt hus).
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indirekt kausativ argumentstruktur (spela bort pengar, snacka bort ett
domslut, etc.) skulle t.ex. med fördel kunna analyseras som komplexa predikat.
Om man ser syntaktisk struktur som en frekvensfråga, dvs. att generalisering och konventionalisering av ett antal förekomster med specifik form och
betydelse leder fram till ett etablerat grammatiskt mönster (jfr Bybee
2013:51), torde det vara rimligt att laborera med olika grammatiska strukturer som speglar olika stadier av lexikaliseringsprocessen.

7.3 Produktivitet
Tätt förknippad med studiet av argumentstruktur är frågan om konstruktioners produktivitet. Produktivitet är ett omtvistat begrepp i den språkvetenskapliga litteraturen, med många olika definitioner. Enligt Barðdals
(2008:10–11) översikt kan produktiv vara i princip synonymt med t.ex. ‘vanlig‘ (högfrekvent), ‘regelbunden‘, ‘kompositionell‘ (icke-lexikaliserad), ‘avvikande från standardspråket‘ (dvs. kreativ), och synen på produktivitet kan
skilja sig markant mellan olika grammatiska teorier. Även inom CxG råder
det olika uppfattningar om vad produktivitet innebär, och det finns egentligen inte någon standardsyn.
Ett mått på produktivitet kan t.ex. vara semantisk diversitet, alltså en konstruktions förmåga att ackommodera/utvidgas till olika typer av verb; ju
större den semantiska spridningen bland de verb som instansierar konstruktionen är, desto mer produktiv antas konstruktionen vara (Goldberg
1995:134, Barðdal 2008:2, Bybee & Thompson 2007:275, m.fl.). Denna
produktivitetssyn handlar alltså om domänens storlek, och tar inte primärt
hänsyn till i vilken utsträckning konstruktionens definition (konstruktionens
semantiska och syntaktiska villkor) kan predicera om vilka verb som instansierar konstruktionen, dvs. regelmässigheten inom domänen.
En annan syn på produktivitet inom CxG (se Kay 2013) fokuserar däremot på huruvida konstruktionen är produktiv inom sin egen domän eller
inte. Fokus ligger alltså inte på domänens semantiska spännvidd utan på hur
strikt konstruktionen tillämpas på verb inom konstruktionens räckvidd. En
konstruktion antas vara produktiv om den instansieras av samtliga verb (och
endast de verb) som omfattas av konstruktionens definition; ur detta perspektiv innebär alltså produktivitet full produktivitet.
Vissa bort-konstruktioner är produktiva enligt det förra synsättet, andra
enligt det senare. Minikonstruktionerna kan betraktas som produktiva i den
sistnämnda, striktare bemärkelsen. Dessa uppvisar många förekomster fördelade på få verbtyper, men i gengäld kan alla verb inom en specifik semantisk
klass (av en viss typ) instansiera samma konstruktion. Konstruktionerna är
närmast automatiskt tillämpliga inom sina respektive domäner eftersom alla
de verb (och bara de) som motsvarar konstruktionernas definition också är
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instansieringar av dem. Även om typfrekvensen kan vara hög är den semantiska spridningen alltså relativt liten.
De indirekt kausativa konstruktionerna däremot är snarare produktiva enligt det förstnämnda synsättet ovan (dvs. produktivitet i form av semantisk
diversifiering). Dessa konstruktioner uppvisar nämligen mycket större semantisk variation (bland verben) än minikonstruktionerna, och konstruktionernas domän är därmed väsentligt större. Samtidigt är det delvis godtyckligt
vilka verb som instansierar konstruktionerna. Enligt den lite striktare synen
ovan är dessa konstruktioner enbart semi-produktiva mönster eftersom endast en del av de verb som tillåts av konstruktionens definition faktiskt fungerar i konstruktionen. Minikonstruktionerna omfattar alltså närmast hela
verbklasser, medan de indirekta, mer generella, konstruktionerna snarare är
tillämpliga på enskilda verb. Enligt Kay (2013) är uttryck som har en vid
tillämpningsdomän men som inte är fullt tillämpliga inom domänen inte ens
att betrakta som konstruktioner utan snarare som mönster för att mynta nya
uttryck, så kallade patterns of coining.
Av de två produktivitetsperspektiven ovan kommer jag i det följande att
utgå från den syn som tar fasta konstruktionens förmåga att utvidgas till olika typer (ett så kallat extendabilitetsperspektiv, se t.ex. Barðdal 2008). Detta
är alltså inte den enda synen på produktivitet inom CxG, men väl den dominerande modellen inom den typ av CxG-perspektiv som tillämpas i min undersökning.
En faktor som påverkar den semantiska variationen är konstruktionernas
semantiska komplexitet. Ju färre semantiska villkor konstruktionen ställer på
verbet, desto större blir den semantiska spridningen bland de verb som instansierar konstruktionen. Indirekt kausativa bort-konstruktioner uppvisar
som sagt ett brett verbregister med både intransitiva och transitiva verb med
olika aktionsartsbetydelser, eftersom dessa konstruktioner ställer minimala
semantiska krav på verbet. Verb ska kunna utgöra orsaker, men eftersom det
inte föreligger någon direkt fysisk relation mellan verb och objekt krävs det
alltså inte att verbet är transitivt.
Detta kan jämföras med de direkta fysiska bort-konstruktionerna, där det
fysiska avlägsnandet av objektet måste kunna förklaras med utgångspunkt i
verbet. Enligt den produktivitetssyn som förespråkas här är de direkta fysiska bort-konstruktionerna (rörelsekonstruktioner, placeringskonstruktion,
mottagarkonstruktion, m.fl.) som sagt inte särskilt produktiva eftersom de
dels uppvisar få kreativa exempel, dels instansieras av närmast (ur argumentstrukturperspektiv) synonyma verb, t.ex. forsla, frakta, bära, baxa, flytta,
föra, transportera, bogsera, m.fl. Det förekommer viss överlappning mellan
olika semantiska klasser även i de olika direkta fysiska konstruktionerna, och
vissa konstruktioner är mer benägna att ackommodera ‖atypiska‖ (för konstruktionen) verb än andra (dvs. analogibildning). Men generellt uppvisar
kategorin liten semantisk spridning, alltså hög ‖semantic coherence‖ mellan
de verb som instansierar konstruktionen (Barðdal 2008). Minst produktiva är
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de allmänna bort-konstruktionerna. Dessa uppvisar hög tokenfrekvens, men
fördelade på två verb-partikelkonstruktioner (få bort och ha bort) med snudd
på synonym betydelse (å andra sidan kan dessa konstruktioner i kraft av sitt
kontextberoende betraktas som extremt produktiva då de kan gestalta ett
stort antal olika kausativa strukturer och betydelser). Metonymiska och
kommunikativa konstruktioner har större semantisk spridning än allmänna
och direkta fysiska konstruktioner, men mindre än de indirekta konstruktionerna.
Bybee (2010:157) beskriver produktivitet i form av en skala, där analogi
utgör den ena polen, och mer grammatisk produktivitet den andra: ‖Analogy
is considered to contrast with rule-governed productivity because it is heavily based on similarity to existing items rather than on more general symbolic
rules‖ (se också Barðdal 2008). Figur 6 beskriver bort-konstruktionerna ur
ett produktivitetsperspektiv enligt den typen av skala, baserat på den semantiska spridningen av verben inom konstruktionen (jfr Barðdal 2008:172).

Figur 6: Bort-konstruktionerna ur produktivitetsperspektiv

När det kommer till produktivitetens mekanismer dras alltså ibland en gräns
mellan analogibildning och regelstyrd produktivitet. Ett kreativt exempel kan
visserligen alltid betraktas som en analogisk utvidgning av en mer etablerad
förekomst med liknande form och liknande betydelse. Men det kan också ses
som en mer självständig instansiering av ett produktivt grammatiskt mönster,
och då utgår man alltså från att konstruktioner kan existera som abstrakta
generaliseringar som licensierar enskilda förekomster.140 Till exempel kan
140

Denna syn på produktivitet (och på konstruktioner i allmänhet) går hand i hand med distinktionen mellan prototyp- kontra exemplar-baserade modeller för kategorisering (se t.ex.
Ross & Makin 1999, Bybee 2010). Exemplar-modellen går ut på att nya förekomster identifieras och kategoriseras utifrån likheter med en (eller flera) specifika förekomster med liknande
egenskaper (dvs. analogibildning), medan prototypmodellen går ut på att man kategoriserar ett
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reflexiva bort-konstruktioner (fäkta bort sig, köra bort sig, supa bort sig)
möjligen antas vara bildade i analogi med göra bort sig, som dominerar materialets förekomster av verb + bort + reflexiv. Olika förekomster kan ha
specifika betydelser, men delar också vissa generella betydelsedrag samt
betoning (obligatorisk sammanfattningsaccent) med det högfrekventa göra
bort + reflexiv. Även om varje nytt exempel i sig myntas i analogi med tidigare observerade förekomster kan de existerande beläggen möjligen beskrivas i form av ett mer eller mindre produktivt mönster, dvs. en generalisering
med vissa typiska drag.
Men man kan också betrakta ett exempel som simma bort sig i finalen
som en instansering av det produktiva mönstret [verb bort reflexiv] med
tillhörande konventionaliserad betydelse. Man utgår då från att det finns en
etablerad, mer abstrakt konstruktion med viss allmän betydelse som ligger
till grund för tolkning och produktion av nya uttryck (jfr Goldberg 1995).
Konstruktionen i sig kan antas ha uppstått via den höga frekvensen av göra
bort sig och eventuellt andra lexikala konstruktioner, men sedan, så att säga,
fått eget liv. Göra bort sig har tämligen generell betydelse, och konstruktionens schematiska betydelse kan ligga till grund för verbspecifika uttryck
med mer detaljerat semantiskt innehåll. 141 I det primära materialet förekommer göra bort 101 gånger, nästan i samtliga fall med reflexivt objekt. Den
höga frekvensen bevisar dock inte i sig om det föreligger en generell, produktiv konstruktion eller bara en förlaga för analogiska utvidgningar. För de
indirekta bort-konstruktionerna är det ibland relativt enkelt att tänka sig en
etablerad (lexikalt) specifik konstruktion som förlaga. Förutom göra bort
förekommer ett antal andra högfrekventa verb (verb-partikelkonstruktioner) i
materialet, t.ex. ta bort, få bort, slarva bort och slösa bort. Även dessa har
relativt underspecificerad betydelse, och man kan spekulera i om dessa högfrekventa, mer eller mindre lexikaliserade verb-partikelkonstruktioner fyller
någon funktion i tolkning och produktion av mer specifika uttryck. Vissa
indirekta bort-konstruktioner har en betydelsekomponent (‘slösa‘, ‘slarva‘)
som möjligen kan associeras till verben i mer allmänna partikelförbindelser,
alltså till exempel slarva bort eller slösa bort, se (7).
7.

a. Tänker du sova bort sommarn eller vad tänker du? (P)
b. Folk skall inte bli fulla, spela bort sina pengar […] (P)
c. Men flera har spekulerat bort hundratals miljoner kronor på optioner. (P)

Spela bort, sova bort och spekulera bort är alla lexikaliserade verbpartikelkonstruktioner (med just betydelsen ‘slarva‘, ‘slösa‘), men det är inte
exempel utifrån generella kriterier, dvs. egenskaper som är gemensamma för en (abstrakt)
grupp, inte specifika konkreta förekomster (inom gruppen är vissa medlemmar mer typiska än
andra).
141
Se Boas (2008b:137), som efterlyser frekvensuppgifter i konstruktionsbeskrivningen (se
även Suttle & Goldberg 2011:537).
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säkert att mindre lexikaliserade uttryck kan associeras till en specifik, verbtypisk konstruktion. Det är exempelvis inte alldeles självklart att promenera
bort huvudvärken har ett typiskt partikelverb som förlaga, medan t.ex. hyra
bort sin lägenhet är omöjligt att inte associera till den lexikaliserade konstruktionen hyra ut.
Relationer mellan olika uttryck och konstruktioner kan variera, och man
behöver kanske inte utgå från att alla språkbrukare gör samma generaliseringar, eller att enskilda språkbrukare alltid myntar nya uttryck på samma
bevekelsegrunder. ‖Given the specificity of constructions and the way they
are built up through experience with language, the probability and acceptability of a novel item is gradient and based on the extent of similarity to prior
uses of the construction." (Bybee 2010:57).
Man kan inte utan vidare avvisa Goldbergs idé om självständiga argumentstrukturkonstruktioner. De indirekta bort-konstruktionerna ger onekligen visst stöd åt hennes argument eftersom de inte kan förklaras med utgångspunkt i verben, och därtill uppvisar stor semantisk spridning. Analogi
är emellertid en mer generellt gångbar förklaring eftersom den bygger på
någon sorts existerande mönster.142 Bybee (2010:57) menar att analogi generellt ‖will refer to the process by which a speaker comes to use a novel item
in a construction‖ (se även Herbst 2014:193).

7.4 Ett hierarkiskt nätverk av konstruktioner
Inom CxG (se t.ex. Fried & Östman 2004, Goldberg 2005:17, Goldberg
2013:15b) brukar det lyftas fram att konstruktioner utgör ett slags nätverk
(ett konstruktikon, se avsnitt 2.4.2), där konstruktioner på olika abstraktionsnivåer antas vara länkade semantiskt och/eller syntaktiskt till varandra – helt
eller delvis. Med detta avses i princip alltså att mer specifika konstruktioner
instansierar andra, mer abstrakta konstruktioner. Man kan också tala om
relationer mellan konstruktioner som sinsemellan uppvisar både likheter och
skillnader, t.ex. konstruktioner på samma hierarkiska nivå som ger uttryck
för en sorts konstruktionell polysemi. Konceptet beskrivs av Goldberg
(1995:33) på följande sätt:
[…] the same form is paired with different but related senses. By accounting
for these differences in terms of constructional polysemy, as opposed to positing a collection of lexical rules, for example, we can capture the relations
between the different senses in a natural way. In particular, a polysemous
analysis allows us to recognize the special status of the central sense of the
construction.

142

Observera att Goldbergs argumentstrukturkonstruktioner initialt också bygger på analogibildning, dvs. innan den bredare generaliseringen äger rum (se avsnitt 3.4.2).
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Med konstruktionell polysemi avses en konstruktion med flera (typiskt besläktade) betydelser, och i det här fallet utgör det överordnade mönstret [subjekt verb bort objekt] ‖huvudkonstruktionen‖, och de besläktade betydelserna ligger i de mer specifika varianterna av detta mönster. De olika specifika
konstruktionerna har vissa gemensamma grunddrag men samtidigt också
‖egna‖ egenskaper inom ramen för den gemensamma basbetydelsen. Olika
minikonstruktioner under det mer abstrakta mönstret [subjekt verb bort objekt] utgör exempelvis en sorts familj där alla medlemmar uppvisar vissa
likheter och skillnader inom en given ram.
Konstruktioner kan således relatera till varandra både horisontellt och vertikalt. Ett i litteraturen framträdande begrepp för att beskriva hur mer specifika konstruktioner ärver egenskaper av mer generella är så kallade arvsrelationer (Goldberg 1995). Det som binder ihop olika konstruktioner (på samma och/eller olika nivåer) kallas ibland länkar, och dessa kan vara av olika
typ (a.a. s. 75 ff.).143
Mönstret [subjekt verb bort objekt] rymmer således ett antal minikonstruktioner som formar en kategori, en familj av konstruktioner med besläktade betydelser som alla uppvisar samma basegenskap som det överordnade
mönstret. Man kan välja att se betydelsevariationen som knuten till respektive konstruktion eller till de verb som instansierar de olika konstruktionerna.
För bort-konstruktionernas del är variationen hos de olika minikonstruktionerna till stor del knuten till olika verbklasser, och ur det perspektivet är
det knappast fråga om konstruktionell polysemi (se Kay 2005). Samtidigt är
det långt ifrån alla verb som lexikalt förutsätter ‖the central sense of the construction‖, dvs. ‘X får Y att försvinna‘, dvs. många av de verb som instansierar de olika minikonstruktionerna saknar egen kausativ-resultativ betydelse.
Det har också visat sig att vissa konstruktioner (de indirekta konstruktionerna) kan tillskrivas ett ganska stort mått av egen betydelse oavsett vilket verb
som instansierar dem.
Trots den överlag rätt omfattande konstruktionella påverkan på verbs lexikala valens i bort-konstruktionerna behöver man inte ge upp verbet som en
av flera valensbärare. Verbet kan betraktas som en förutsättning för argumentstrukturen, men ofta är det konstruktionen som medför den ‖slutgiltiga‖
betydelsen.
Konstruktioner antas alltså utgöra ett slags nätverk, och för bortkonstruktionernas del kan de olika mer specifika konstruktionerna som sagt
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Hos t.ex. Goldberg diskuteras polysemy links, metaphorical extension links, subpart links
och instance links. Polysemilänkar knyter olika varianter av samma generella betydelse till
varandra, och metaforilänkar knyter ihop konkreta konstruktioner och metaforiskt utvidgade
konstruktioner. ‖Instance links‖ knyter specifika instansieringar till mer generella mönster,
och ‖subpart links‖ anger t.ex. att en konstruktion kan vara sammansatt av flera olika delar/konstruktioner, vilka individuellt kan länkas till mer schematiska motsvarigheter. De olika
interna delarna/satsleden/konstruktionerna i [subjekt verb bort objekt] kan alltså betraktas
som instansieringar av t.ex. den mer generella subjekts-predikatskonstruktionen, av verbfraskonstruktionen och av NP-konstruktionen (se också avsnitt 2.3.2.1).
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relateras både till varandra och till det generella mönstret [subjekt verb bort
objekt]. Men detta nätverk kan expanderas till att omfatta ännu mer generella
partikelkonstruktioner, t.ex. den helt schematiska konstruktionen [subjekt
verb partikel/adverb objekt] med betydelsen ‘X får Y att hamna Z‘. Denna
betydelse kommer till uttryck med flera olika partiklar, inte bara bort, se (8).
8.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kim plockade upp skräpet.
Kim snackade ner Robin från taket.
Kim sparkade iväg bollen.
Kim klippte av håret.
Kim ringde hit Robin.
Kim kastade bort bollen.

Dessa uttryck delar vissa gemensamma drag i tillägg till de specifika betydelser som erbjuds av varje individuell typ. Ur ett konstruktionsgrammatiskt
perspektiv skulle då [subjekt verb partikel objekt] utgöra toppnoden i detta
(transitiva) ‖partikelnätverk‖, medan helt lexikaliserade konstruktioner (till
exempel blanda bort korten) skulle befinna sig längst ner i hierarkin, bland
de konkreta, lexikalt specificerade uttrycken.
Den konstruktionella hierarkin är ett sätt att beskriva vårt konstruktikon,
ett sätt att illustrera hur språkbrukare sorterar och kategoriserar språkliga
uttryck. Konstruktionella generaliseringar befinner sig således längs ett kontinuum ‖from very abstract schemas down to lexically specified patterns‖
(Hilpert 2014a:58), se Figur 7.

Figur 7: En konstruktionell hierarki
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Under den mest generella partikelkonstruktionen (ett större nätverk skulle
inkludera även partikelkonstruktioner utan objekt) figurerar de olika delvis
lexikalt fyllda partikelkonstruktionerna parallellt, och utgör i sig en kategori
av konstruktioner med besläktade betydelser. Enligt samma princip utgör då
olika minikonstruktioner under [subjekt verb bort objekt] en gemensam kategori med relaterade semantiska varianter inom samma övergripande formella mönster. Minikonstruktionerna är i sin tur abstraktioner av förekomster med verbspecifik, verbklasspecifik eller på annat sätt lexikalt specificerad
betydelse. Konkreta instansieringar kan vara mer eller mindre regelbundet
sammansatta eller till exempel metaforiska uttryck med lexikaliserad betydelse. Rena idiom som t.ex. Kim blandade bort korten är den mest specifika
konstruktionstypen genom att vara minst förutsägbar till sin betydelse utifrån
andra konstruktioner i nätverket. Samtidigt delar den alltså både semantiska
och syntaktiska egenskaper med den mest generella partikelkonstruktionen.

7.5 Avslutande ord
Jag har undersökt olika varianter av det syntaktiska mönstret [subjekt verb
bort objekt] i form av konstruktioner, vilka enligt Hilpert (2014a:202) kännetecknas av att de:
[…] connect a formal pole with a meaning pole, each of which is characterized by variation; they are hierarchically organized and interconnected
through links such as instantiation links or subpart links; they are learned
through exposure to language use; they serve to evoke parts of semantic
frames and to present those ideas in ways that facilitate successful communication.

En konstruktion är en generalisering över instanser med vissa gemensamma
drag – därtill en generalisering som antas motsvara ett konventionaliserat
form-betydelsemönster. Genom att redogöra för ett antal specifika konstruktioner hoppas jag ha kunnat beskriva (och kanske delvis förklara) argumentstrukturen i de olika bort-konstruktionerna. I den här undersökningen betraktas konstruktioner som språkliga uttryck där lexikala och konstruktionella
faktorer samverkar. Argumentstruktur antas inte uteslutande vara en projicering av verbets lexikala egenskaper, men samtidigt är verbets betydelse utgångspunkten för analysen av argumentstruktur.
Ur ett empiriskt perspektiv är konstruktioner ett användbart och intuitivt
verktyg för att beskriva variationen i autentiskt språk. Konstruktioner är
precisa deskriptiva redskap som förklarar språkliga uttryck utan att dra skarpa gränser mellan olika språkliga moduler (syntax, semantik, pragmatik)
som kan aktualiseras av ett uttryck. Genom att inte dra skarpa skiljelinjer
mellan språkliga nivåer kan konstruktioner på lika villkor beskriva både
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allmänna och specifika uttryckstyper. Detta innebär dels att man inte behöver avfärda idiosynkratiskt språkbruk som perifera fenomen, dels att man har
chansen att uppnå god deskriptiv precision samtidigt som man kan göra relevanta generaliseringar.
En annan förtjänst är av mer taxonomisk karaktär. Den konstruktionsgrammatiska nätverkstanken om ett konstruktikon är ett illustrativt sätt att
beskriva konstruktioner på olika nivåer samt relationer mellan olika konstruktioner. Genom att beskriva bort-konstruktionerna på olika abstraktionsnivåer har jag kunnat ge en samlad bild av mitt material och av möjliga sätt
att kategorisera och relatera språkliga uttryck. Konstruktioners produktivitet
är en del av nätverkskonceptet, och genom att utvidgas till mer eller mindre
semantiskt närliggande verb kan bort-konstruktionerna expandera nätverket,
både på bredden och på djupet.
Slutsatsen blir att bort-konstruktionerna generellt vinner på att analyseras
i form av konstruktionsgrammatiska konstruktioner. Inte minst eftersom
konstruktionsgrammatiken beskriver förutsägbar och specifik betydelse på
lika villkor: vissa bort-konstruktioner drivs av verbets betydelse i hög utsträckning, andra gör det inte. Det hela beror förstås också på vad man lägger i verbets betydelse, i konstruktionens betydelse och t.ex. vad syftet med
analysen är. Verbet är som sagt i regel en förutsättning för bort-konstruktionernas argumentstruktur, och även indirekta bort-konstruktioner instansieras tydligt helst av vissa verbtyper. Den syn på argumentstruktur som jag
förespråkar kan i princip sammanfattas av Herbst (2014:195): ‖in such an
approach valency is seen as one, but not the sole determining factor with
respect to clause structure‖. Detta är förvisso ett avsteg från Tesnières dependensgrammatik och andra huvuddrivna teorier i dess kölvatten, men det
innebär inte att man ger upp verbet som valensbärare bara för att man antar
konstruktioner. Det behöver inte heller föreligga någon motsättning mellan
monosemi och polysemi, eller mellan egenbetydelse och kontextbunden
betydelse. Ett ord kan ha viss stabil kärnbetydelse och samtidigt uppvisa
variation på olika plan; det är kontexten/konstruktionen som influerar dessa
aspekter av ordets potential. I avsnitt 3.4 framgick det t.ex. hur argumentstruktur kan analyseras på lexikal basis (med utgångspunkt i en inherent
basbetydelse), där konstruktionen får ‖sista ordet‖ (jfr Norén & Linell
2007:413–414). Jag förordar alltså ett perspektiv på argumentstruktur som
kombinerar ett lexikalt och ett kontextbundet/konstruktionsbundet perspektiv
(jfr Boas 2014:90).
Man kommer långt med rent lexikala förklaringar av argumentstruktur,
men kanske inte hela vägen. Att anta konstruktioner i sig, eller för den delen
en syntaktisk småsatsanalys, är förstås också att acceptera vissa inomteoretiska antaganden. Mitt perspektiv på konstruktioner och argumentstruktur är
generellt ganska ytnära, samtidigt som jag har försökt få en djupare förståelse för vad som ligger bakom argumentrealiseringen.
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Summary

This summary is divided into two sections. The first section comprises an
overview of the investigation followed by an account of its aims and main
results. The second section lays out the structure of the thesis including certain methodological and theoretical assumptions.
The investigation
This thesis investigates the argument structure of causative particle constructions with the adverb bort, meaning ‗away‘, ‗off‘. On the basis of roughly
2000 authentic instances of the partially schematic construction [subject verb
bort object], I have identified a number of more specific constructions. Some
of these constructions are instantiated by the (idealized) examples in (1).
1.

a. Kim bar bort bordet.
Kim carried away the table.
b. Kim kramade bort vattnet.
Kim squeezed the water out.
c. Kim skrek bort tjuvarna.
Kim screamed the thieves away.
d. Kim promenerade bort baksmällan.
Kim walked the hangover off.

The simple sentences in (1) have the same basic causative structure: a causing event and a resulting event; they can all be paraphrased as ‗X made Y
disappear by V-ing‘ with the general meaning ‗X caused Y to move Z‘ (see
Goldberg 1995 for this type of schematic semantic representation). However,
a closer look at the expressions in (1) reveals several particular types of causation, and different semantic relations between the verb and the direct object. The same form is thus ―paired with different but related senses‖ (Goldberg 1995:33), and the overall aim of the investigation is to account for these
differences and to explore the interplay between verb meaning and the
phrasal construction in the creation of argument structure.
In (1a), the argument structure is predictable on the basis of the verb
alone. The participants of the causative (transitive motion) verb bära (‗carry‘), the ―carrier‖ (the AGENT) and ―the carried‖ (the PATIENT) are expressed
syntactically by the subject and the direct object; thus the lexical properties
of the verb clearly dictate the syntactic structure and the meaning of the construction with bort merely denoting the direction of the action described by
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the verb (although the adverb might be considered an optional argument of
the motion verb). In terms of causation, it is a clear example of direct causation. That is, an action where the causing of the motion and the resulting
disappearance/movement of the object take place in one event, one continuous temporal and spatial sequence.
In (1b), the semantic relation between the verb and the direct object is not
equally straightforward. The object is not a typical PATIENT, but rather a
THEME argument. The object is only partially affected directly by the verb.
The verb‘s PATIENT argument (that which is being squeezed) is implicit; thus
a valence element of the verb is not syntactically expressed. The physical
impact on the direct object is slightly less direct than in (1a); the verb
squeeze is transitive, but it is not inherently causative, i.e. it does not by
itself imply change of place (or state) of the object. The causative scenario in
(1b) is certainly ―physical‖, but clearly the semantic relation between verb
and object differs from (1a). I refer to this type of construction as metonymic
based on the close relation between the THEME and the PATIENT.
In (1c), an intransitive, stative verb causes an animate object to move.
This construction expresses a more indirect, and non-physical, type of causation. The action is directed at the object, but taking into account the ―cognitive process‖ intervening between the causing action and the subsequent
motion of the object, it is, however, clearly less direct than in (1a–b). Thus
the causing event and the resulting event do not necessarily form a continuous temporal and spatial sequence (although they often do). The verbs
occurring in the construction communicate some kind of psychological content (―psych-verbs‖, see Levin 1993), for instance verbs like skrika
(‗scream‘), skratta (‘ laugh‘), beordra (‘ order‘), muta, (‗bribe‘), hota
(‗threaten‘), and so forth. I have labeled this type of semi-direct, nonphysical construction communicative construction.
The construction instantiated in (1d) always expresses indirect causation;
the action and the resulting removal of the object are physically separated.
There is nothing being directly transferred from the referent denoted by the
subject to one denoted by the object; the construction is semantically intransitive, and no selectional restrictions hold between verb and object. The
verbs occurring in the constructions are often intransitive, and PATIENTS
(along with other types of arguments) of transitive verbs are systematically
suppressed, such as in Kim åt bort sin huvudvärk (‗Kim ate his headache
away‘), Företaget byggde bort stadens fattigdom (‗The company built away
the city‘s poverty‘). I call these indirect causative bort-constructions.
Even though argument structure is largely a lexical property, a number of
studies within Construction Grammar argue that constructions – complex
constellations of form and meaning – can play a major part in determining
the verb‘s argument structure, and that there are theoretical alternatives to
positing lexical rules. By analyzing argument structure as realizations of
different causative scenarios, I try to explain, for instance, how intransitive
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verbs can combine with direct objects in some constructions but not in others. My primarily semantic investigation is thus an attempt to link causation
to argument realization (see Levin & Rappaport Hovav 2005 for an overview
of causal approaches to argument realization). A number of studies have
shown that analyses of argument structure can benefit from a constructional
perspective (albeit within different constructional frameworks, see Goldberg
1995, 2006, Kay 2005, Boas 2003, 2011, Michaelis 2013), but the question
whether argument structure is fundamentally a lexical or a constructional
property is still very much an issue of debate (see for instance Müller &
Wechsler 2014 and Goldberg 2014). Quite often, too, the discussion is mainly theoretical. Therefore, empirical investigations may contribute substantially to our understanding of how lexical and constructional factors combine in
the creation of argument structure.
Aims and main results
By examining 2064 authentic examples from a morphosyntactically annotated corpus I have identified, analyzed and described a number of different
constructions at different levels of abstraction, each with its own argument
structure and specific verb-construction dynamic. The overall aim of this
thesis is to – through a qualitative empirical investigation of the argument
structure of causative bort-constructions – shed light on the interplay between verb and construction, that is, between lexis and grammar. In order to
explain the relation between verb and construction, I mainly look at their
semantics. I assume an association between causation and argument structure, and thus an additional aim of the thesis is to explore the verb—
construction interplay in relation to different types of causation.
During the course of the investigation, I have addressed the following research questions:




What different types of constructions are expressed by the specific syntactic pattern [subject verb bort object]?
What is the nature of the verb—construction interplay in each
construction?
What different types of causation are expressed by the different
bort-constructions?

The investigation shows that argument structure forms a continuum (see
Figure 1), ranging from constructions with clearly lexically determined argument structure to constructions where the argument structure is more adequately accounted for by the construction itself. In certain (types of) constructions, the argument structure is evidently a projection of lexical properties, but in others, say, Men kan man verkligen hoppas bort cancer? (‗But is
it really possible to hope away cancer?‘) a constructional explanation provides an interesting alternative to a purely lexical approach. This last type of
bort-construction actually seems to possess its own meaning independently
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of the verb, and obviously lends itself to a constructional account. Some
constructions thus have a clearly verb-class specific meaning, whereas others
have meaning more or less independently of the verb. Verbs are, however,
often predisposed for certain constructions, even if the construction itself
then lends its meaning to the verb and other components of the clause (cf.
Croft 2003, 2012). This holds true also for constructions where the verb is
not the sole valency carrier; even instances with clearly constructional argument structure tend to favor certain types of verbs. Thus, argument structure
in general seems best explained by combining lexical and constructional
factors.
Figure 1 shows bort-constructions at different levels of abstraction along
with the argument structure continuum:

Figure 1: The argument structure-causation continuum

Closely related to the argument structure continuum is the causative continuum. I assume a connection between causation and argument realization,
and the investigation shows a clear alignment between the two; causation
type and argument structure are indeed closely associated. The more indirect
the causation, the more often the argument structure is attributed to the construction. Direct physical constructions exhibit nearly exclusively headdriven argument structure. Metonymic and communicative constructions are
in general less head-driven even if the verbs are mainly lexically transitive,
and in indirect causative constructions, the argument structure is primarily
constructional.
Direct physical constructions (kasta bort bollen, ‗throw away the ball‘,
bära bort bordet ‗carry away the table‘) require transitive verbs, and are thus
only occasionally instantiated by lexically intransitive verbs that can be con-
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strued as semantically transitive; I have only found this with verbs of emission, as in (2) where the relevant meaning component of sneeze (the expulsion of air) is profiled in this particular construction:
2.

Anslagstavlan var ju kul när han nös bort allt.
“The bulletin board” was fun when he sneezed it all away. 144

Constructionally licensed argument structure is, however, more apparent as
the causation becomes more indirect. Metonymic constructions – constructions in which the semantic relation between verb and direct object differs
from simple sentences in that PATIENTS are null instantiated – affect entire
verb classes and can extend to a large number of verbs that lack inherent
causative meaning:
3.

a. Tog upp den, kramade bort vattnet och gav den en plastkruka med hål och
torr jord i […]
Picked it up, squeezed the water out and gave it a plastic pot with holes
and dry dirt […]
b. Blandade ner en påse Fajitamix och stekte bort vattnet.
Mixed in a bag of Fajita mix and fried away the water.
c. […] han kände myror eller något krypa på sitt ben, men han vågade inte
släppa taget om henne för att klia bort dem.
[…] he felt ants or something crawling on his leg, but he was too afraid
to let go of her in order to scratch them away.

The communicative constructions – exhibiting still more indirect causation –
can easily occur with intransitive verbs. The data comprise both transitive
verbs such as jaga (‗chase‘), skrämma (‗scare‘), locka (‗entice‘), beordra
(‗command‘), hetsa (‗bait‘) and intransitive verbs, like skrika (‗scream‘),
vissla (‗whistle‘), rapa (‗belch‘), and more.
4.

a. 86-åring skrek bort inbrottstjuvar.
86-year old screamed away burglars.
b. Efter ett tag kom herden, tack och lov, och visslade bort hundarna.
After a while, the shepherd came, thank God, and whistled the dogs away.
c. Vi vill ha frihet och demokrati, sade en äldre man till Sydsvenskan medan
polisen beordrade bort oss.
We want freedom and democracy, an older man said to “Sydsvenskan”
while the police ordered us away. 145

In the indirect causative bort-constructions, most (but far from all) verbs are
intransitive and so do not infer any kind of causative meaning at all. Subject
144

Anslagstavlan (the bulletin board) refers to an animated public TV announcement, where a
character steps up to a bulletin board and sneezes, thereby dispersing all the notes posted on
the board.
145
Sydsvenskan is a Swedish regional newspaper.

170

arguments need not even be construed as AGENTS (even if the agentivity of
(5b) admittedly is a matter of philosophical debate). Subjects to verbs like
for instance falla (‗fall‘), dö (‗die), sova (‗sleep‘) and to an inchoative verb
like somna (‗fall asleep)‘ can be construed to act as causer/part of the causing subevent (the semantic role being either THEME or PATIENT):
5.

a. Värst var ryskan som ramlade bort segern.
The worst thing that happened was when the Russian girl fell the victory
away.
b. Det som hände på korset var att Jesus tog på sig alla människors
misslyckanden och synder och dog bort dem.
What happened on the cross was that Jesus carried the failures and sins
of all mankind and died them away.

These are definitely creative examples, but they are not particularly controversial considering the construction‘s meaning and productivity (in terms of
semantic variability). However, it would not be completely adequate to
attribute all meaning to the indirect causative construction. Theoretically, all
verbs that can be construed as cause, that is, as a means for the removal of an
object, can instantiate the construction. Still, the data indicate that language
users favor certain verbs (rather than semantic classes of verbs) such as informera (‗inform‘), demokratisera (‗democratize‘), bygga (‗build‘). The
construction is thus capable of tremendous semantic variation, but it cannot
predict whether a verb that falls within its definition can actually occur in the
construction.
When it comes to the semantic variation of the pattern [subject verb bort
object], one can rule in favor of either a verbal account or a constructional
account. It depends on the perspective. In direct causative constructions, the
variation is closely tied to verb meaning, but the indirect constructions clearly have meaning independently of the verb. At the same time, indirect constructions evidently occur with certain types of verbs. So, to sum up: verbs
play crucial, but different, parts in different constructions.
Further, some properties are more verb-specific than others. Subjects can
be AGENTS, CAUSES and INSTRUMENTS, and the participant role is always
contributed by the verb (no construction is considered to have its own subject argument role). Object arguments and Causativity—resultativity (aspect
and motion) on the other hand are clearly constructional traits, as verbs such
as bo (‗live‘, ‗reside‘) and hoppas (‗hope‘) can occur in the indirect causative construction.
6.

a. TellHus – bo bort koldioxid
TellHus – live/reside away carbon dioxide
b. Men kan man verkligen hoppas bort cancer?
But can you really hope away cancer?
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The highly polysemic particle bort has construction-specific meaning. Its
base meaning ‗away from this or that thing/place‘ is highly context sensitive,
making it the perfect candidate for occurring in different constructions. Further, one cannot attribute the motion component (or more abstract meanings)
solely to the particle itself since it often occurs with a purely locative meaning:
7.

Kim stod längst bort.
Kim stood furthest away.

By analyzing specifically bort-constructions, I have been able to get a relatively broad view of the argument structure of particle constructions.
This concludes my overview of the investigation‘s aims and results. In the
next section I outline the structure of the investigation along with some theoretical and methodological assumptions.
The investigation chapter by chapter
In Chapter 1, I describe the investigation in broad strokes, introducing the
three major domains around which the investigation revolves: argument
structure, causation and constructions.
Chapter 2 is the first of two theoretical chapters and provides a scientific
context for the investigation and an outline of the theoretical framework.
Section 2.1 deals with the verb-particle construction, and through a brief
overview of different semantic and formal aspects of the Swedish verbparticle construction I describe my own theoretical position, namely to analyze the [subject verb bort object] pattern in its entirety instead of merely the
verb-particle construction. Since my analysis of argument structure is primarily semantic, I rely on a flat, non-hierarchic syntactic structure, and I
attribute the causative-resultative meaning of the bort-constructions to the
construction (and neither to a complex predicate nor a small clause analysis).
Bort-constructions show a number of semantic properties: aspectual, spatial and causal, and in sections 2.1–2.2 I describe different semantic aspects
of particle constructions in general. To the extent that aspectual and spatial
qualities are significant characteristics of certain bort-constructions, I explore these, but the overall semantic focus of the investigation is the link
between causation and argument realization. In section 2.3 I discuss the
function of the causative conceptualization in the investigation. Each type of
causation constitutes a specific context in which verb meaning is partially
defined, a specific semantic frame (Fillmore 1977, 1982, 1985). Semantic
frames link (basic) linguistic expressions to our knowledge of the world
around us, for example of causal relations and ideas ―such as bringing about
a result, transferring an object, moving along a path, undergoing a change of
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state, or experiencing a stimulus.‖ (Hilpert 2014a:31).146 These event types
can be stated in terms of semantic frames, which function as contexts for
interpretation and production of utterances.147
The (causative) semantic frames constitute the background against which
verb meaning can be defined, and the semantic frames are evoked by linguistic expressions, by constructions. Section 2.4 is thus devoted to discussing
Construction Grammar (CxG), the grammatical framework of the investigation, and constructions, the analytical tool. I also present my own notion of
constructions and how constructions are applied in my investigation. A construction is regarded as a sort of interface, where semantics, syntax and
pragmatics combine to generate, often holistic, pairings of form and meaning. From a constructionist point of view, argument structure does not have
to be the result of projections of the lexical properties of a single predicator;
instead it can be explained in terms of different forms of ―cooperation‖ between meaning and form – between lexis and grammar. Verbal meaning can
be considered the prerequisite for argument structure (and verbs can be more
or less predisposed for a certain construction), but the construction itself can
have an – often quite substantial – impact on the verb.
Chapter 3 is exclusively devoted to a discussion of argument structure. I
start off by investigating the concepts of valency (head-driven argument
structure) and argument structure respectively. In section 3.2, I proceed to
describe semantic roles. Semantic roles define the semantic relations between a predicate and its arguments (and relations between arguments).
Roles serve as the lexical semantic tool in the constructional analysis of argument structure, and comparing verb-specific roles with the more general
semantic roles of the construction provides a relatively straightforward way
of describing similarities and differences between lexical and constructional
argument structure.
Section 3.3 deals with the problems of mismatch between semantic argument structure (event structure) and syntactic argument structure. It is not
uncommon that ―a valence element clearly required by the semantics of the
head predicate is left unexpressed‖ (Fried & Östman 2004:66), and I discuss
different kinds of coercion present in the bort-constructions.
In section 3.4, I reconnect with the constructional discussion in Chapter 2
to focus on different approaches to argument structure. Constructions come
in many forms and in many different theoretical disguises. Depending on
one‘s view of the relationship between lexicon and grammar, there are more
or less lexicalistic constructionist approaches. Derivational constructions
(section 3.4.1) are not unlike lexical rules (briefly discussed in section 3.1.1)
146
See also Goldberg (1995:39): ―Constructions which correspond to basic sentence types
encode as their central senses event types that are basic to human experience‖.
147
Semantic frames can be said to profile syntactically relevant aspects of verb meaning (cf.
Boas 2006).
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in the sense that they build on a certain minimal valency of a verb, on the
basis of which (the verb itself being a lexical construction) a new lexical
construction is generated by way of derivation.
Goldberg (1995, 2006, 2013b) represents a different constructionist view,
which I describe in section 3.4.2. According to the derivational approach,
constructions merely add arguments to a ―base verb‖, but in Goldberg‘s
theory, the complete argument structure is attributed to constructions. In her
model, ―argument structure constructions‖ (generalizations of highly frequent valency patterns) are abstract syntactic schemas which carry their own
meaning.148
The third approach to argument structure (section 3.4.3) is based on analysis of constructions at the level of lexical units, of specific situations where
argument structure is explained on the basis of verbs in context. This view
does not explicitly treat constructions as derivations (even if it is relevantly
similar). Instead, verbs are analyzed in context, where specific meaning
components of the verb can be evoked in certain semantic frames. The
meaning can thus be attributed to ―actual language use‖ (Boas 2011:1285)
instead of to abstract constructions. ―Creative‖ argument structure (that is,
argument patterns occurring with verbs outside the construction‘s typical
domain) is explained through analogy (the extension of argument patterns of
prototypical verbs to more peripheral verbs).
In section 3.4.4 I lay out my own perspective on argument structure, a
synthesis of the three approaches described in the previous sections. In my
view, the verb is the starting point for the analysis, but since the data reveal a
number of cases where the argument structure is not always easily explained
on the basis of the verb, I argue that there are different types of constructions
at work (both verb-type-specific constructions and more general constructions).
Chapter 4 deals with methodological questions. In section 4.1, I describe
the data, which are divided into two types: the primary data and the secondary data. The primary data consist of 2064 examples of authentic written
language automatically extracted from the morphosyntactically annotated
―Parole‖ corpus (created and administered by The Department of Swedish at
The University of Gothenburg). The secondary data consist of a collection of
authentic examples handpicked from different corpora and from the web.
The investigation is based on the primary data, and all constructions ana148

Naturally the lexical properties of some verbs match the meaning of the construction, but
Goldberg‘s model is not concerned with redundancy; ―the verb merely adds information to the
event designated by the construction‖ (Goldberg 1995:52). One can look at this from two
perspectives. It is possible to argue that there is no need to posit a construction if the meaning
can be analyzed solely on the basis of the verb (cf. Kay 2005) but, on the other hand, maybe
the vast amount of verbs that are lexically compatible with the construction can ―be used to
identify the meaning of a grammatical construction in the first place‖ (Stefanowitsch & Gries
2009:943).
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lyzed are found in this data collection. The secondary data offers examples
of more modern, more creative language, and the purpose of (gathering)
these data is to confirm or refute certain hypotheses evoked by the primary
data. The data are qualitatively analyzed and no results are based on statistical analysis. The constructions are idealized models; some instances of
each construction are prototypical and some have a more peripheral meaning. That is, they do not exhibit all the typical features of the construction
(like the prototypical instances do).
In section 4.2, I account for the elicitation of the corpus data, and in section 4.3 I describe my method for classifying verbs in different semantic
classes as a starting point for the analysis. In section 4.4, I present my method, which is basically identifying constructions at different levels of abstraction. The most specific types of constructions are constructions at the
level of lexical units. The partially schematic construction [subject verb bort
object] with the general causative meaning ‘X causes Y to disappear‘ is the
most general, most abstract construction. In between there are generalizations over instances at different levels of abstraction.
In section 4.5, I describe a simple formal representation of the constructions (which I use rather sparingly), a slightly modified version of the model
used by Golderg & Jackendoff 2004.
In Chapter 5, I present my analysis of the different bort-constructions (see
section 1 of this summary). The constructions are described at different levels of abstraction (see Figure 1 above), and I focus mainly on constructions
at the most specific level, both mini-constructions (roughly, constructions
with verb-specific argument structure) and more general constructions
(where the argument structure cannot as easily be explained in terms of analogical extensions of a lexically specific argument pattern).
In Chapter 6, I discuss the main results of this analysis (see also section 1
of this summary). I present an argument structure continuum, showing how
constructions can vary in terms of lexical dependence. The continuum from
clearly lexical to clearly constructional argument structure is linked to a
causative continuum, and I show that the argument structure of prototypically causative/transitive constructions in general can be explained on the basis
of the verb. Thus, constructions with indirect causation do not have verbspecific argument structure. See Figure 2.
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Figure 2: The argument structure-causation continuum

In Chapter 7, I outline some theoretical issues inextricably linked to argument structure and constructions. In section 7.1, I portray the role of constructions in the analysis of argument structure. I revisit different approaches
to argument structure (initially discussed in section 3.4), linking different
aspects of these to my own investigation. In section 7.2, I discuss bortconstructions from a syntactic perspective. On the basis of my mainly semantic analysis (in which I have adopted a non-hierarchic, flat, syntactic
structure) I describe two competing traditional analyses of the verb-particle
construction – the complex predicate analysis and the small clause analysis –
discussing whether highly lexicalized and more compositional cases (of
bort-constructions) demand different syntactic analyses. Since argument
structure semantically is described as a lexical-constructional continuum,
maybe one can also view syntactic structure as – at least to some degree –
varying?
Section 7.3 deals with the question of productivity, and I start off by
briefly outlining two different perspectives. One approach views productivity in terms of a construction‘s ability to predict the range of verbs occurring
within the construction‘s domain. According to this view a construction is
considered productive if all members that fall within the construction‘s definition are also instances of the construction (see Kay 2013). The other view
on productivity – the one adopted here – instead focuses on the size of the
construction‘s domain, that is, the potential of the construction for semantic
variation. According to this view (cf. Barðdal 2008), a construction‘s ability
to be extended to verbs of different types is considered a measure of its
productivity (this view is not concerned with the fact that the construction
theoretically can be applied to verbs that in effect can not occur in the construction).
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The data may be analyzed from both perspectives. Direct physical constructions show a high type frequency, but the verbs occurring in these constructions are semantically highly coherent. Since the construction is applicable to
entire semantic classes of verbs, that is, to all verbs that fall within its definition, these constructions can be considered productive according to the first
view presented above, but not the second. At the other end of the scale, the
indirect constructions exhibit a wider semantic range of verbs and are thus
productive in line with the second view, but not the first. According to the
view on productivity advocated here, productivity can also be described in
the form of a continuum, see Figure 3. As causation becomes more indirect,
the semantic variation increases.

Figure 3: The bort-constructions from a productivity perspective

In section 7.4 I discuss the bort-constructions from a constructional network
(and inheritance) perspective, and I illustrate a hierarchic network ranging
from a fully schematic particle construction (subject verb particle object) to
lexically specified instances of bort-constructions. In section 7.5 I make
some concluding remarks on the investigation, briefly summarizing my view
of the interplay between verbs and constructions.
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