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Färdas på 
finlandssvenska
Ramsemantisk analys av verben resa, åka  
och fara i en finlandssvensk textkorpus

Mona Forsskåhl

1 Inledning

I den språkforskning som intresserar sig för kopplingar mellan 
betydelse och struktur har verb och verbvalens intagit en central 
position. Bakgrunden till begreppen semantisk och syntaktisk 
 valens inom språkvetenskapen presenteras omfattande av Nina 
Martola i hennes avhandling (Martola 2007: 7–37). Utifrån 
 tidigare valensgrammatiska iakttagelser av olika verb och deras 
egenskaper att knyta till sig argument i olika konstellationer ut-
vecklades småningom olika konstruktionsgrammatiska modeller 
och deras semantiska systermodell ramsemantik (se Fillmore 
bl.a. 1977, 1982). Speciellt med dessa modeller är att betydelser 
uttrycks i form av semantiska ramar. En semantisk ram utgörs av 
de omgivande element ett uttryck skapar förväntningar på. Verbet 
donera skapar exempelvis förväntningar på en givare, en mot-
tagare och något som ges (jfr Martola 2007: 42). Dessa kan då 
förväntas ingå i uttryck där verbet används. Man säger då att 
 verbet donera aktiverar den semantiska ramen Ge. Det är det 
 spåret jag träder in på i föreliggande artikel. Infallsvinkeln är 
ramsemantisk, vilket innebär att jag granskar tre verb och 
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deras semantiska valens i relation till de semantiska ramar de 
kopplas till i det så kallade Svenskt frasnät: SweFN1. Gransk-
ningen är användningsbaserad och bygger på material bestående 
av ett urval finlandssvenska texter, som är tillgängliga genom 
Språkbankens konkordansverktyg KORP.

När det gäller infallsvinklar på verbvalens för svenska verb 
utgör Toporowska Gronostajs studie (1996) en central källa. 
Målet i Toporowska Gronostajs studie är att hitta en modell för 
hur man i beskrivningar av verb kan integrera uppgifter om 
 verbens  semantiska och syntaktiska valens. Den semantiska 
 valensen för ett verb utgörs då av dess obligatoriska (eller 
 bundna) och möjliga (eller fria) semantiska roller, medan den 
syntaktiska  valensen hos ett verb innebär dess benägenhet att 
knyta till sig de olika semantiska rollerna i olika syntaktiska 
strukturer. Topprowskas Gronostajs studie bygger inte direkt på 
ram semantiska eller konstruktionsgrammatiska tankemodeller, 
men har nära kopplingar till dem.

På svensk botten erbjuder Martola (2007) en omfattande 
intro duktion till ramsemantik. Ramsemantiken grundar sig som 
sagt på tanken att varje ord för med sig en uppsättning för-
väntningar om andra element som kan knytas till ordet i olika 
syntaktiska konstellationer. Tanken är vidare att kunskapen om 
språkets semantiska sida i grunden omfattar kunskapen om 
betydelse ramar – inte om ord i sig. Orden eller lexemen är således 
ur semantisk synvinkel sekundära. Ett ord kan ingå i flera 
 semantiska ramar, vilket innebär att det är polysemt, och (många) 
ord kan instantiera en och samma ram (se t.ex. Martola 2007: 
43). Ramsemantiken kopplas till språkets formsida genom 
konstruktions grammatiken. Inom de konstruktionsgrammatiska 
inriktningarna beskrivs konstruktioner som villkor eller mönster 
för att koppla samman form (lexem) och semantiska ramar. 
 Utmärkande för konstruktionsgrammatiska inriktningar är alltså 
att de intresserar sig för konstellationer, konfigurationer eller par 
av form och betydelse eller funktion (t.ex. Fillmore 1988: 36; 
Goldberg 1995: 4; Fried & Östman 2004: 24, Martola 2007: 
36–40). I själva verket är konstruktionsgrammatikens utgångs-
punkt den att kunskap om språket är det samma som kunskap 

1) Svenskt Frasnät – Swedish FrameNet, se Friberg Heppin & Toporowska Gronostaj 
2012; Borin et al. 2012
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om konstruktioner och därigenom att språket helt enkelt består av 
konstruktioner. När det gäller formsidan kan konstruktioner i 
konstruktionsgrammatiska beskrivningar omfatta allt från fonem, 
morfem, ord och fraser till abstrakta syntaktiska mönster, eller 
enligt vissa forskare (t.ex. Östman 2006) t.o.m. ännu större hel-
heter, som texttyper.

I denna studie är det övergripande syftet att klarlägga kopp-
lingar mellan strukturella och semantiska mönster i finlands-
svensk användning av tre rörelseverb resa, åka och fara. Verben 
anges i flera källor som synonyma (bl.a. SO 2009, Swesaurus 
i Språkbankens Karp, Norstedts Svensk ordbok 1999). Gemen-
samma komponenter enligt SO (2009: fara, resa, åka) är att 
 verben refererar till förflyttning, oftast med ett färdmedel, och 
när det gäller verben fara och resa över längre sträcka. Ett del-
syfte med studien är att med hjälp av ramsemantikens verktyg 
utreda hur synonyma de tre verben ter sig granskade ur en ram-
semantisk infallvinkel utifrån i autentiska kontexter i en finlands-
svensk textkorpus.

Utifrån tillgängliga tidigare beskrivningar torde det finnas 
skillnader mellan allmänsvenskt och finlandssvenskt bruk av 
 verbet fara. I Finlandssvensk ordbok (af Hällström-Reijonen & 
Reuter 2008, fara) tas verbet upp med noteringen vardagligt och 
en uppmaning om att det inte ska användas i betydelsen ’gå’. Reu-
ter tar (2014: 201) vidare upp verbet fara och den särfinländska 
användningen i betydelsen ’gå’, och kopplar detta till dialektala 
former. Detta har stöd i notationerna om verbet fara i Ordbok 
över Finlandssvenska folkmål. När det gäller verben åka och resa 
finns inget särskilt noterat om ett särfinlandssvenskt bruk. Det 
andra del syftet är att granska hur användningen av verben i den 
finlandssvenska korpusen relaterar till allmänsvenska beskriv-
ningar av verben och deras beskrivningar.

2 Material och metod 

Grundmaterialet för studien utgörs av 16 finlandssvenska del-
korpusar i Språkbankens konkordansverktyg KORP. De utvalda 
korpusarna omfattar alla texter som ingår i delkorpusarna 
 Webbtexter och Tidskrifter under gruppen finlandssvenska texter. 
Tillsammans omfattar materialet 6,62 miljoner löpord. För 
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 detaljerade beskrivningar av delkorpusarna hänvisas till Språk-
bankens beskrivningar av resurserna (Språkbanken: Korpus). Här 
kan konstateras att korpusarna är valda så att de ska representera 
ett i varierande grad icke-professionellt och informellt, finlands-
svenskt språkbruk.

Ur det finlandssvenska materialet med delkorpusarna Tid-
skrifter och Webbtexter2 om sammanlagt 6,62 miljoner löpord har 
jag excerperat belägg på verben fara, resa och åka. Beläggen om-
fattar konkordansrader med verben i olika former samt före-
gående och efterföljande strukturer. Efter att jag har sorterat ut 
brus, participformer och infinitiver i nominal funktion utan 
 bestämningar, återstår 1 133 belägg på verbet åka, 667 på verbet 
fara och 390 på verbet resa. Detta utgör mitt primära under-
sökningsmaterial. Därtill har jag valt ut delkorpusarna under 
 rubriken Sociala medier som mitt sverigesvenska jämförelse-
material. Dessa består av bloggar, diskussionsforum och twitter-
inlägg, totalt 7,48 miljarder löpord. Jämförelsekorpusen har jag 
analyserat enbart med hjälp av KORP:s sökfunktioner.

Jag analyserar bruket av verben i det finlandssvenska 
 undersökningsmaterialet utifrån element i de aktuella semantiska 
 ramarna. I analysen granskas hur olika semantiska element ut-
trycks i texterna och detta ställs i relation till de granskade 
 verbens kopplingar till de semantiska ramarna. I den kvalitativa 
analysen av verben i det finlandssvenska undersökningsmaterialet 
har jag valt att kommentera kvantitativa aspekter som tendenser 
på ett generellt plan, utan att notera exakta antal förekomster. 
Jag relaterar de iakttagelser jag gjort till de tre semantiska ramar 
som de tre undersökta verben kopplas till i Svenskt frasnät.

3 Verben i ordböcker och Svenskt frasnät

De tre verben som analyseras presenteras som sagt som syno-
nymer till varandra i olika svenska ordböcker. I Svensk ordbok 
utgiven av Svenska Akademien (2009) anges flera betydelser för 
de tre verben, av vilka jag här valt ut de som hänför sig till de 

2) Versal används då jag refererar till de valda delkorpusarnas, som benämns så i 
KORP.
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diskuterade ramarna och därmed är relevanta vid analysen av 
synonymitet:
 fara 

förflytta sig oftast med ngt färdmedel {jfr färdas, 1köra 1, 
 2resa 2, åka 1}: ~ och flacka; han for omkring i Tyskland; hon for 
till Stockholm. BET.NYANSER: a) spec. resa iväg: nu har de farit 
för den här gången. KONSTR.: ~ (bort el. omkring) (ngnstans), 

~ (efter ngn el. ngt) 

 resa 
förflytta sig (längre sträcka) med hjälp av ngt färdmedel vanl. 
mot bestämt mål {jfr 2fara 1, färdas, åka 1}: ~ hem; ~ till stan; 

~ med tåg; ~ över Stockholm. BET.NYANSER: a) spec. avresa: de 
reser i morgon; ~ utomlands; b) äv. med tonvikt på såväl bort o-
varo som själva förflyttningen: ~ runt i Europa; ~ på turné; 
c) spec. (vanemässigt) företa tjänsteresa: ~ för en firma. 
KONSTR. ~ (ut) (med ngt)(ngnstans)

 åka 
1 färdas med visst fordon el. viss farkost; ofta som passage-
rare; särsk. (och urspr.) betr. fordon på hjul el. medar men äv. 
allmännare {jfr 2fara 1, 1köra 1, 2resa 2}: gratisåka; nöjesåka; 
� samåka; tjuvåka; ~ kälke, ~ buss; ~ tunnelbana; ~ efter 
 hästar; ~ släde till julottan; hon fick ~ med en arbetskamrat; 

~ charterflyg till Mallorca. BET.NYANSER: a) ibland äv. med egen 
arbetsinsats: ~ skridskor; de åkte cykel till badet b) äv. utan 
färdmedel {jfr åka 2}: ~ kana. KONSTR. ~ (ngt) (ngnstans), 

~ (i el. med el. på ngt)(ngnstans) 
2 (oönskat) förflyttas genom glidning mot visst underlag; om 
person el. föremål {jfr 2halka}: han halkade och åkte på baken 
tvärs över det nybonade golvet; mössan åkte ner i pannan

De gemensamma komponenterna är således förflyttningen, ett 
färdmedel (dock inte i den andra betydelsen av verbet åka) och 
en tendens att konstrueras med ett mål för rörelsen (uttrycks med 
ngngstans i angivelsen av typiska konstruktioner). Också i de tre 
semantiska ramar där verben enligt Svenskt frasnät ingår (se 
tabell 1 nedan) finns flera element som har att göra med förflytt-
ning: bl.a. mål, start, bana, sätt att förflytta sig eller färdmedel.

Emellertid är vart och ett av de tre verben enligt Svenskt 
frasnät kopplat till bar en och därtill var sin semantiska ram.  
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Tabell 1 Ramelement i de tre semantiska ramarna Resa, Färdas_med_färdmedel, Bege_sig_iväg.

Semantisk ram Resa Färdas_med_färdmedel Bege_sig_iväg
Kärnelement Area, Direction, Goal, 

Traveler, Mode_of_
transportation, Path, 
Source

Area, Goal, Path, Source, 
Theme, Vehicle

Source, Theme

Periferielement Baggage, Co_participant, 
Depictive, Descriptor, 
Distance, Duration, 
Frequency, Iterations, 
Manner, Means, Period_
of_Iterations, Place, 
Purpose, Reason, Result, 
Speed, Time, Travel_
means 

Cotheme, Depictive, 
Distance, Duration, 
Manner, Purpose, Road, 
Route, Speed, Time

Circumstances, 
Containing_event, 
Cotheme, Depictive, 
Distance, Duration_
of_end_state, Event_
description, Explanation, 
Frequency, Goal, 
Iteration, Journey, 
Manner, Means, Mode_
of_transportation, Path, 
Place, Purpose, Re_
encoding, Reason, Speed, 
Time

I Svenskt frasnät benämns ramarna Travel3, Ride_vehicle och De-
parting. Jag har valt att här kalla ramarna Resa, Färdas_med_färd-
medel och Bege_sig_iväg. För verbet resa anges ramen Resa, för 
verbet fara anges Bege_sig_iväg och för verbet åka anges Färdas_
med_färdmedel. Detta ska snarast ses i ljuset av att Svenskt Fras-
nät utvecklas utifrån semantiska ramar och lexikala enheter i den 
engelska förlagan FrameNet. Eftersom nätet av verb i svenskan 
och engelskan inte direkt motsvarar varandra är det att vänta att 
alla de kopplingar mellan ord och ramar som gäller för svenskans 
del men inte för engelskans ännu inte noterats i Svenskt frasnät. 
Ramelementen i de tre ramarna återges i tabell 1.

För en detaljerad förklaring och exemplifiering av alla element 
i de tre presenterade ramarna i tabellen ovan hänvisas till 
FrameNet:s webbplats, ramarna Travel, Ride_vehicle och Depar-
ting. Nedan återges beskrivningen av ramarna i FrameNet kort.

När det gäller ramen Resa gäller den en händelse där en 
 resande beger sig på en – vanligen planerad – resa och alltså rör 
sig från ett ställe mot eller till ett mål längs en rutt eller inom ett 
område. I ett yttrande som hänför sig till ramen kan också 
 nämnas medresenärer och bagage, resans tidsrymd (ofta lång), 

3) De semantiska ramarna i Svenskt frasnät har engelska benämningar eftersom de 
är kopplade till det omfattande engelska FrameNet.
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avstånd och färdsätt. Betoningen i ramen ligger på processen att 
resenären förflyttar sig från ett ställe till ett annat i stället för  
på början eller slutet av resan (FrameNet 2014: Travel).

I ramen Färdas_med_färdmedel förflyttas ett tema (en person 
eller ett föremål) i ett färdmedel som inte direkt kontrolleras av 
temat självt. I yttranden inom denna semantiska ram kan ingå 
uttryck för start, rutt och mål eller område. Även avstånd, hastig-
het, rutt eller väg kan nämnas liksom sättet som temat förflyttas 
på (FrameNet 2014: Ride_Vehicle).

Inom ramen Bege_sig_iväg rör sig ett tema (ett föremål eller 
en person) i riktning från en startpunkt. Enligt den engelska 
 definitionen kan startpunkten uttryckas explicit eller impliceras 
utifrån kontexten, men startpunktens existens impliceras alltid 
av ramens lexikala enhet (FrameNet 2014: Departing).

Som framgår av tabellen ovan finns det vissa kärnelement 
gemensamma för alla tre ramar. De är start (Source) och tema 
(Theme) eller resande (Traveler). De två sista går under olika be-
nämningar men utgör båda den eller det som utför handlingen, 
i detta fall färdas. Ramarna Resa och Färdas_med_färdmedel har 
dessutom kärnelementen area, mål (Goal), transportsätt (Mode of 
transportation) eller färdmedel (Vehicle). Värt att notera är att 
två av de gemensamma kärnelementen för ramarna Resa och 
 Färdas_med_färdmedel ingår som perifera element i ramen Bege_
sig_iväg, nämligen mål och transportsätt. Också de semantiska 
ramarna som de granskade verben aktiverar tyder således på 
syno nymi mellan orden och potentiellt analog användning av 
dem.

Det är i de perifera elementen i de tre ramarna som 
skillnader framträder. Även om vissa av de perifera elementen 
är gemen samma, så som medtema, syfte och rutt, finns det också 
element som är unika för respektive ram. I ramen Resa ingår 
bl.a. de unika perifera elementen bagage och frekvens, i ramen 
Bege_sig_iväg bl.a. elementen ramhändelse (Containing event), 
tidsrymd för slutläge (Duration of end state) och resa (Journey), 
samt i ramen Färdas_med_färdmedel elementen väg (Road) och 
rutt (Path).
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4 Förekomstfrekvenser för  
de tre granskade verben

Granskar man den relativa förekomsten av de tre verben i under-
sökningsmaterialet och jämför detta med det sverigesvenska jäm-
förelsematerialet kan man notera att de tre undersökta rörelse-
verben tillsammans verkar vara vanligare i de sverigesvenska 
texterna. Dock bör påpekas att den finlandssvenska korpusen ut-
över webbtexter (inklusive sociala medier) också innehåller 
 tidskrifter, och att skillnaderna mellan dessa är relevanta (se ta-
bell 3 nedan). Förekomsten per miljoner löpord i under söknings-
materialet och jämförelsematerialet presenteras i tabell 2.

Tabell 2 Förekomst av verben åka, fara och resa i undersökningsmaterialet och 
det sverigesvenska jämförelsematerialet.

Verb
Antal, 

fisv
Per miljoner 

löpord1
Antal,  

svsv
Per miljoner 

löpord2 
Åka 1 133 171 3,963 milj. 530
Fara 667 101 0,897 milj. 120
Resa 390 59 0,530 milj. 71
Totalt 2 190 331 5,390 milj. 721

1 Σ = 6,62 miljoner 2 Σ = 7,48 miljarder

Som av tabellen framgår förekommer samtliga tre rörelseverb 
mer frekvent i den sverigesvenska delkorpusen än i den finlands-
svenska. Särskilt verbet åka är vanligt i de sverigesvenska 
 texterna. Detta kan ha flera orsaker, av vilka en kunde vara de 
behandlade ämnena i texterna. Emellertid kan detta knappast 
 vara den enda orsaken, och särskilt inte till att just verbet åka är 
mer än tre gånger vanligare i det sverigesvenska materialet. För 
de två andra verben är skillnaden betydligt mindre. Det kan 
emeller tid utifrån dessa siffror vara motiverat att granska den 
finlands svenska korpusen närmare med avseende på de två text-
genrer som ingår i den, nämligen Webbtexter med bloggar och 
kolumner och Tidskrifter med allt från studentföreningars in-
formella informationsblad till kulturtidskrifter. Möjligt är att före-
komsten av de granskade verben, vid sidan av behandlade ämnen, 
är beroende av texttyp. I så fall torde det avspegla sig i olika 
 frekvenser för de berörda verben i de två finlandssvenska del-
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korpusarna. Detta visar sig också vara fallet då man granskar 
före komsten av de tre verben per miljoner löpord i de två 
finlands svenska delkorpusarna Webbtexter och Tidskrifter. 
 Frekvenserna presenteras i tabell 3.

Tabell 3 Fördelningen av de granskade verben i de två finlandssvenska del-
korpusarna.

Verb
Antal, 

Webbtexter
Per miljoner 

löpord1
Antal, 

Tidskrifter
Per miljoner 

löpord2

Åka 635 483 498 94
Fara 522 397 145 27
Resa 72 55 318 60
Totalt 1229 935 961 181

1 Σ = 1 313 767 2 Σ = 5 309 768

Utifrån de ovan presenterade siffrorna kan man konstatera att 
verbet åka är ungefär lika frekvent i finlandssvenska Webbtexter 
och sverigesvenska Sociala medier, medan däremot de finlands-
svenska tidskrifterna uppvisar en betydligt lägre frekvens för 
 verbet. Anmärkningsvärd är frekvensen för verbet fara som i de 
sverigesvenska Sociala medierna har en frekvens på 120 per 
 miljoner löpord medan samma siffra i de finlandssvenska webb-
texterna uppgår till 522. De finlandssvenska tidskrifterna för sin 
del uppvisar en påfallande låg frekvens för detta verb. Verbet resa 
förefaller vara ungefär lika vanligt förekommande i alla del-
korpusar, varierande från 55 i de finlandssvenska webbtexterna 
till 71 i den sverigesvenska delkorpusen Sociala medier. Dessa 
siffror ger således vid handen att det finns en särfinländsk an-
vändning av verbet fara som åtminstone gäller informella webb-
texter, och att bruket av verbet åka är genreberoende.

5 Verben åka, resa och fara i bruk

I den följande kvalitativa analysen diskuteras mönster i verb-
användningen och deras koppling till olika semantiska ramar. 
Granskningen utgår från vissa ramelement i de tre semantiska 
 ramarna. Jag analyserar om och hur de uttrycks i beläggen och 
om samma strukturer eventuellt används för att uttrycka också 
andra element.



Mona Forsskåhl / Färdas på finlandssvenska 254

Verbet åka är som ovan framgår det mest frekventa av de 
tre undersökta verben. Det är också det enda som i de tre 
 granskade rörelseramarna är transitivt4. Det skiljer sig alltså 
strukturellt från de andra två verben. Som nämnts kopplas verbet 
åka i det svenska frasnätet till den semantiska ramen Färdas_ 
med_färdmedel. I denna ram ingår kärnelementen area, mål, 
rutt, start, tema och färdmedel. Enligt FrameNet (Ride_vehicle) 
är  temat typiskt ett fysiskt objekt som förflyttas i färdmedlet 
utan att själv ha kontrollen över det. Vidare anges i FrameNets 
beskrivning av ramen att kärnuppsättningen av ramelement i 
 satser där ramen uttrycks omfattar mål, rutt och start, vilket inne-
bär att de kan förväntas vara de vanligaste i materialet.

Verbet resa kopplas i Svenskt Frasnät till ramen Resa 
som omfattar kärnelementen area, riktning, mål, resenär, fort-
skaffnings medel, rutt och start. Utmärkande för verbet är att det 
inte kan konstrueras med ett inanimat tema, vilket alltså är fallet 
för de två andra verbens del. Till skillnad från verbet åka är resa 
ett intransitivt verb. Ramen beskrivs i FrameNet så att en resenär 
anträder en vanligen planerad resa som i sig utgör en aktivitet. 
Enligt FrameNet (Travel) betonas hela processen då resenären rör 
sig från ett ställe till nästa snarare än någon särskild del av resan.

Det tredje verbet som granskas, fara, kopplas i Svenskt fras-
nät till ramen Bege_sig_iväg. Kärnelementen i denna ram är två, 
nämligen start och tema. De perifera elementen som anges för 
ramen är många. De som fokuseras i analysen nedan är trans-
portsätt (färdmedel), mål och syfte. Transportsätt beskrivs i 
 ramen Travel i FrameNet så att det beskriver hur temat rör sig, 
med hjälp av ett färdmedel eller med kroppen.

I materialet går en grundläggande skiljelinje mellan 
användnings mönstren beroende på temat för skeendet, dvs. vem 
eller vad som färdas. I de allra flesta beläggen på de tre verben i 
materialet handlar det om personer – för verbet resa:s del ute-
slutande personer. Jag har valt att avgränsa analysen till belägg 
där det är människor som färdas, och de mest frekventa gemen-
samma ramelementen diskuteras ett i taget: färdmedel, start, mål 
och syfte. Exempelvis elementet rutt, som visserligen är gemen-
samt för alla tre ramar, diskuteras inte då antalet belägg är så 

4) Verbet resa används också i en annan funktion där det tar objekt, t.ex. i satser 
som: Vi reste en stege mot väggen.
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 litet. Strukturer med inanimata teman utgör en speciell grupp  
i materialet liksom också användningar där det inte ingår andra 
element än temat, men diskussionen kring dem får inte plats inom 
ramarna för denna artikel.

6 Färdmedel

Man kan utifrån SO:s beskrivning av de tre verben som här 
 analyseras konstatera att det semantiska elementet färdmedel är 
den betydelsekomponent som förenar de tre verben, och skiljer 
dem från andra rörelseverb. Då man granskar de syntaktiska om-
givningarna för de tre verben i materialet visar sig färdmedlet 
vara ett av de vanligaste elementen som uttrycks.

Det sätt att uttrycka färdmedel som är gemensamt för alla 
de tre granskade verben är adverbial och då i form av en pre-
positions fras. Den preposition som oftast används i fraser som 
 uttrycker färdmedel är med, som i följande exempel.
 (1) Vårt egentliga flyg hade fått något fel så vi fick åka med ett 

skruttflyg istället5.
 (2) Hur stor hund kan du ha i din bostad, hur mycket reser du med 

buss eller spårvagn?
 (3) Jag far ner till Helsingfors med tåget klockan 15.

I exempel (1) är färdmedlet ett skruttflyg och konstrueras som ad-
verbial i en prepositionsfras med prepositionen med till verbet 
åka. I följande exempel är färdmedlen buss eller spårvagn och 
 verbet resa, medan det tredje exemplet visar hur fara konstrueras 
med färdmedlet tåget. I samtliga tre exempel uttrycks alltså färd-
medlet som en prepositionsfras.

Strukturerna skiljer sig åt ifråga om vilka andra element som 
ingår och fokuseras. I det första ingår inga andra ramelement, 
vilket gör att färdmedlet fokuseras och ramen Färdas_med_färd-
medel är den enda ramen som aktiveras. I det andra exemplet 
ingår elementet frekvens (hur mycket) vilket är utmärkande för 
ramen Resa, vilket då aktiverar den ramen. I det tredje exemplet 
uttrycks mål, som är del av alla tre ramar men är perifert i ramen 

5) I exemplen används fetstil för att markera frasen eller strukturen som fokuseras.
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Bege_sig_iväg, och tid, som är perifert element i alla tre ramarna. 
Detta exempel aktiverar därmed potentiellt alla tre ramar.

Urvalet av ramelementen som uttrycks i strukturerna bidrar 
till att aktivera olika semantiska ramar. Jag vill dessutom hävda 
att exemplen potentiellt aktiverar flera av ramarna, även om en 
av ramarna kanske fokuseras framför de andra. Detta kunde ses 
som en aspekt av synonymiteten mellan verben, och samtidigt av 
överlappningen mellan de ramar som verben potentiellt aktiverar.

Ovan har jag visat hur färdmedlet uttrycks i prepositions-
fraser med prepositionen med. Detta är det vanligaste sättet att 
uttrycka färdmedel i materialet. I materialet ingår dock också 
några belägg där färdmedel uttrycks i fraser med prepositionen 
i. I den svenska jämförelsekorpusen är prepositionsfraser med pre-
positionen i vanligare än sådana med med. Några belägg på fraser 
med i finns även i det finlandssvenska undersökningsmaterialet, 
men de är få. Följande exempel illustrerar strukturen i det 
finlands svenska materialet.
 (4) För något år sedan hade jag möjligheten att åka i ett så kallat 

ultralätt flygplan.

I exemplet konstrueras färdmedlet som adverbial till verbet åka. 
Andra ramelement ingår inte i den struktur som styrs av verbet 
åka. Ramen som aktiveras är Färdas_med_färdmedel. 

Ett generellt mönster som framträder i materialet är att det 
bara är verbet åka som konstrueras med färdmedel som enda ram-
element som i exempel (4). I samtliga belägg på de andra två 
 verben där färdmedlet uttrycks med en prepositionsfras ingår ock-
så andra element, som i exemplen (2) och (3) ovan. Dessa andra 
element bidrar då med att aktivera också andra ramar än just 
 Färdas_med_färdmedel, även om denna kan finnas med.

Jag går nu över till att granska strukturer där färdmedlet 
 uttrycks som direkt objekt. Därmed analyseras alltså bara verbet 
åka som är det enda transitiva verbet av de tre. I det första 
 exemplet på denna struktur visas hur färdmedlet buss konstrueras 
som direkt objekt till verbet åka.
 (5) Individen kan inte ensam rädda världen hur ofta vi än släcker 

lampan och åker buss.

I exempel (5) utformas färdmedlet buss som direkt objekt. Typen 
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är inte ovanlig i det finlandssvenska materialet. Utifrån KORP:s 
ordbild för verbet utgörs nio av de femton vanligaste objekten av 
just färdmedel. Ännu vanligare verkar detta mönster vara i det 
sverige svenska jämförelsematerialet med elva av femton färd-
medel i objektsposition. Man kan utifrån detta säga att färdmedlet 
uttryckt som objekt är ett prototypiskt sätt att använda verbet. 
Emellertid är detta mönster inte lika frekvent i beläggen på verbet 
åka som det ovan diskuterade, där färdmedel uttrycks i form av 
adverbial. Häri finns således en skillnad mellan det finlands-
svenska och det sverigesvenska materialet.

En analys av de direkta objekten belagda i materialet ger vid 
handen att särskilt i bloggtexterna utgörs nästan hälften av dem 
av sportrelaterade ord: skridsko, pulka, slalom, wake, kite, snow-
board, cykel. Orden refererar samtidigt till ett konkret redskap för 
rörelse över ett underlag och till en sportgren. Strukturer där 
 sådana ord utgör direkt objekt går att hänföra till en eller två av 
de andra betydelsenyanserna som anges för verbet i SO (2009; 
åka), nämligen förflytta sig med egen arbetsinsats och förflytta sig 
genom att glida mot ett underlag. Däremot faller beläggen med 
sportrelaterade ord som objekt inte lika väl in i den semantiska 
ramen Färdas_med_färdmedel på grund av att temat i dessa satser 
faktiskt har kontroll över färdmedlet.
 (6) För det mesta har vi åkt snowboard, men några gånger har vi 

 också fjällvandrat där.

I exemplet konstrueras alltså ett sportredskap, snowboard, som 
direkt objekt. Färdsättet här är att redskapet glider mot ett under-
lag, men åkarens egen kontroll över redskapet, dvs. den egna 
arbets insatsen, framgår inte av exemplet. Andra element i ramen 
ingår inte i exemplet. Även om åkarens kontroll över färdmedlet 
eller redskapet inte kommer fram i strukturen vet vi ändå att det 
handlar om färdmedel eller redskap som inte heller någon annan 
har kontroll över – som en buss som körs av en chaufför. Utifrån 
detta kan man alltså säga att strukturen nästan, men inte riktigt, 
uttrycker den prototypiska semantiska ramen Färdas_med_färd-
medel.

Med tanke på att objekten i denna typ av struktur begränsar 
sig till en sportgren eller fritidssysselsättning kunde man kanske 
 tänka sig att klassa dem som en särskild undertyp av användning, 
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nämligen som en VerBa iVÄG-konstruktion. Valet att klassa den 
som en egen undertyp stöds också av en annan vanlig struktur 
i materialet: en där verbet åka konstrueras utan objekt.
 (7) Hela 242 kalorier på en halvtimme, vilket blir en hel del om man 

åker en hel dag!

Exemplet ingår i en blogg om kite-åkning och verbet konstrueras 
här utan objekt eftersom kiten är självklar utifrån kontexten.  
I belägg som detta ingår redskapet som används för att åka i den 
omgivande kontexten, men sällan i just den struktur där verbet 
åka ingår. I stället verkar strukturen utan objekt vara förväntad i 
högre grad än en struktur där redskapet uttrycks som objekt, som 
i exemplet ovan.

Ytterligare aspekter som talar för att betrakta ÅKsPort- 
konstruktionen som en egen konstruktion är att den i materialet 
tenderar att ge typer av syntaktiska strukturer som skiljer sig från 
andra användningar av verbet, bland annat alltså den objektslösa. 
Relevant är också att inget annat av de tre rörelseverben verkar 
kunna ersätta åka i denna typ av belägg. Det är bara verbet åka 
som används för att uttrycka sportutövningen. Vidare verkar kon-
struktionen ge andra uppsättningar av kärnelement än de som 
anges för den generella semantiska ramen Färdas_med_färdmedel, 
d.v.s. mål, rutt och start. I stället förekommer i de flesta fall något 
av elementen area, avstånd, tidsrymd, bana, hastighet och tid 
i samband med ÅKsPort-konstruktionen, som en hel dag i 
 exemplet ovan. Ramelementet bana (t.ex. halfpipe, offpist, bana) 
kan konstrueras som direkt objekt i denna konstruktion, trots att 
den ses som ett perifert element i ramen enligt Svenskt frasnät. 
Ytterligare används prepositionsfras för att uttrycka färdmedel 
aldrig då det handlar om ÅKsPort-konstruktionen. I stället 
 används prepositionfraser med med och i för att uttrycka med-
tema, hastighet (med) samt tid, tidsrymd och area (i).

7 start

Elementet start anges som kärnelement för alla tre ramar. Det 
 betyder att belägg där detta element uttrycks potentiellt bidrar till 
synonymi mellan de tre verben. Emellertid förekommer det bara 
ett tiotal belägg i hela materialet där start uttrycks explicit.
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 (8) Alla som tänker åka från Åbo nu i dagarna och inleda sommar-
säsongen i Pampas önskar jag en riktigt fin och avkopplande 
sommar!

 (9) Jag och Rasse reste igår från Helsingfors till Venedig, men det 
blev inte den resa vi förväntade oss.

Exempel (8) och (9) illustrerar hur verben åka och resa kon-
strueras med ramelementet start uttryckt i en prepositionsfras 
med prepositionen från. Detta är det typiska sättet att ange start 
för rörelsen. Rektionen i dessa fraser utgörs som i exemplen av 
namn på orter. Enstaka belägg finns också där start anges med 
adverben därifrån och hemifrån.

Kanske något överraskande finns emellertid inga belägg 
i materialet på att verbet fara konstrueras med explicit uttryckt 
start. Detta är oväntat med tanke på att start är det andra kärn-
elementet vid sidan av tema i ramen Bege_sig_iväg. Möjligen ska 
det tas som ett tecken på att verbet åtminstone i finlandssvenskt 
bruk primärt aktiverar andra ramar än just Bege_sig_iväg. En 
 annan möjlighet är att starten impliceras så starkt av själva verbet 
att det sällan är aktuellt att uttrycka det.

Ett mönster som relaterar till elementet start utan att det ut-
trycks direkt är då de tre rörelseverben går in i konstruktionen 
intransitiv_VerBa_iVÄG sådan den beskrivs i Språkbankens Kon-
struktikon. Detta mönster illustreras i exempel (10), (11) och (12).
 (10) Om jag får resa iväg till ett fjärran land och slujba6!
 (11) Nu far jag iväg mot Sydligare breddgrader!
 (12) Både jag och NN åker iväg på utbyte i vår.

Alla tre exempel aktiverar utan tvekan ramen Bege_sig_iväg, även 
om denna inte nämns i beskrivningen av konstruktionen i Språk-
bankens Konstruktikon. En fråga som väcks i samband med dessa 
exempel är hur man ska se på de enskilda verbens roll i kon-
struktionen. Inom konstruktionsgrammatiska inriktningar (se t.ex. 
Goldberg 1995; 2006) ser man det så att en konstruktion för med 
sig betydelser som ska vara kompatibla med verbens betydelser, 
men som inte nödvändigtvis ligger hos verben själva. Min analys 
här är att verben delvis i sig själv, delvis genom de andra ramele-
ment som uttrycks, för med sig aspekter av ramarna Färdas_med_

6) Slujba är ungdomsslang och betyder ungefär slappna av, lata sig.
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färdmedel och Resa, vilka i beläggen aktiveras tillsammans med 
Bege_sig_iväg.

Verbet fara i kombination med partikeln iväg används i det 
finlandssvenska materialet också i en alldeles annan funktion som 
illustreras i följande exempel.
 (13) Är de rädda att man ska nöta för mycket på banan eller fara iväg 

med sanden från längdhoppsgropen?

I exemplet illustreras en användning som potentiellt kunde 
 klassas som en egen konstruktion: fara iväg med NP. Strukturen 
verkar utifrån en sökning i det sverigesvenska jämförelse-
materialet inte ha en idiomatisk betydelse där, men i det finlands-
svenska materialet används det i betydelsen knycka, stjäla. 
I svenskt frasnät ingår ramen Stöld (Theft) som denna kon-
struktion kunde kopplas till. Rektionen (sanden i exemplet ovan) 
utgör därmed inte färdmedel utan stöldgods.

För att sammanfatta kan jag alltså notera att ramelementet 
start inte uttrycks särskilt frekvent i materialet, och inte alls i 
samband med verbet fara. Detta kan sättas i relation till beskriv-
ningen av ramen Bege_sig_iväg (FrameNet: Departing), där det 
konstateras att starten alltid impliceras av den lexikala enheten 
själv. Kanske är detta en förklaring till att beläggen är så få.

8 Mål

En genomgång av alla förekomster av de tre verben i materialet 
visar att ramelementet mål är det som uttrycks överlägset mest 
frekvent. Detta gäller undersökningsmaterialet, och verkar också 
stämma för den svenska jämförelsekorpusen. Att mål uttrycks så 
frekvent tillsammans med de tre verben ligger också i linje med 
Svensk ordboks (2009) beskrivningar, enligt vilka alla tre verb 
konstrueras med elementet ”(ngnstans)”. Mål ingår också som 
kärnelement i ramarna Färdas_med_färdmedel och Resa, men 
som perifert element i ramen Bege_sig_iväg.

Det i särklass vanligaste sättet att uttrycka målet för rörelsen, 
vid alla tre verb, är prepositionsfraser med prepositionen till. 
Det nästvanligaste är adverbet hem. Av dessa två diskuterar jag 
här strukturerna med prepositionsfras mer omfattande. Fraser av 
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 typen verb + hem kommenteras kort efter prepositionsfraserna. 
Alla utom två av de presenterade strukturerna för att uttrycka 
mål är frekventa också i det sverigesvenska jämförelsematerialet, 
och det verkar inte heller finnas några klara frekvensskillnader 
i bruket av dem mellan de två jämförda korpusarna. Två av 
 strukturerna förekommer bara med verbet fara och bara i det 
finlands svenska materialet.
Det visar sig som väntat att många av beläggen på de tre verben 
konstruerade med en prepositionsfras som uttrycker mål inte 
självklart kan kopplas till en specifik ram, utan de aktiverar flera 
ramar samtidigt, som i de följande två exemplen där verbet i 
 fråga är åka.
 (14) Jonathan åker tillbaka och jobbar till Helsingfors under den 

veckan, men på fredag kommer han tillbaka och då åker vi hela 
min familj till Ylläs, och stannar där till kanske onsdag eller 
 torsdag.

 (15) Sen borde jag packa också, för imorgon åker vi till Stockholm!

I exempel (14) ingår två belägg på verbet åka. Målet uttrycks med 
en prepositionsfras där rektionen utgörs av ett ortnamn. Detta är 
den typiska formen för att uttrycka mål i materialet. Även andra 
benämningar på platser eller institutioner förekommer som i 
 exempel (15) och (17). Då man granskar dem vidare visar det sig 
att de uttryckta målen i materialet i regel bidrar med att 
 implicera ramelementet färdmedel genom att de åsyftade målen 
i de allra flesta fall ligger långt borta från utgångsläget. Beläggen 
i exempel (20) och (21) illustrera detta vidare. Färdmedel uttrycks 
inte, utan impliceras genom att målet ligger långt ifrån utgångs-
läget.

Vilka ramar aktiverar då verbet åka i beläggen? I exempel 
(14) kontrasteras det första åka med verbet komma vilket 
 aktiverar ramen Bege_sig_iväg, medan ramen Resa aktiveras efter-
som flera av ramelementen ur den ramen (t.ex. resenär, längden 
på resan, medresenärer) uttrycks i satsen, medan själva färden 
och färdmedlet inte alls görs relevanta. I exempel (15) ligger 
 fokus snarast på avfärdstidpunkten imorgon, vilket aktiverar 
 ramen Bege_sig_iväg. Ett bagage antyds emellertid också genom 
frasen borde jag packa, vilket aktiverar ramen Resa. Att entydigt 
hänföra dessa exempel till en av de tre ramarna går inte. Detta 
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visar på synonymi i den bemärkelsen att verbet åka som typiskt 
aktiverar ramen Färdas_med_färdmedel här i lika hög grad 
 akti verar de andra två ramarna.

Även för de andra två verbens del är det vanligaste sättet 
att uttrycka målet en prepositionsfras med till. Detta illustreras 
i exemplen (16) och (17).
 (16) Just nu i denna stund skulle jag vilja resa till något varmt och 

soligt land där det inte regnar hela dagarna.
 (17) Dessutom far jag till Italien på lördag.

I exempel (16) är rektionen i prepositionsfrasen en nominalfras 
som i sig aktiverar ramen Resa, genom att ett varmt och soligt 
land där det inte regnar hela dagarna implicerar ett ställe långt 
ifrån utgångsläget och antyder fokus på en aktivitet med en viss 
längd. Å andra sidan aktiverar satsens inledande tidsangivelse 
föreställningen om en punkthändelse, vilket kunde aktivera 
 ramen Bege_sig_iväg. Detta visar på polysemin hos verbet resa, 
men också på potentiell synonymi med de andra två rörelse-
verben.

I exempel (17) används verbet fara med målet till Italien. 
Också här ligger målet långt borta från utgångsläget och 
 implicerar därför ett färdmedel. Exemplet kan jämföras med 
 exempel (15) där verbet åka används i en liknande struktur. 
I en sådan struktur fokuserar alltså såväl verbet åka som fara 
 samma ram, nämligen Bege_sig_iväg, men också de två andra 
 ramarna genom att målet är avlägset.

Exempel (18) illustrerar en särfinländsk användning av 
 verbet fara konstruerat med mål. I detta exempel används verbet 
i en delvis överförd bemärkelse. Det kan vara skäl att notera att 
det är en användning som så gott som uteslutande förekommer i 
mycket informella genrer. Exemplet kommer från en studentkårs 
tidskrift.
 (18) Min kompis sade att han far till medi och jag sade ”nåmen, då 

far jag till juri” och så sökte vi in7.

I exemplet handlar det om en ung skribent som tillsammans med 
sin kamrat vill inleda studier vid ett universitet. Strukturen är 

7) Benämningen medi står för medicinska fakulteten och juri för den juridiska fakul-
teten vid ett universitet.
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vanligt förekommande i ett sydfinländskt informellt ungdoms-
språk och används med varierande rektioner i prepositionsfrasen 
som refererar till läroinrättningar. Prepositionen är alltid till. 
Verbet fara refererar således inte direkt till en konkret rörelse eller 
färd, även om studier vid en läroinrättning i regel förutsätter att 
man färdas till inrättningens lokaler. Att koppla detta bruk till 
någon av de tre semantiska ramarna är kanske inte ens menings-
fullt. Snarare kunde det kanske klassas som en egen konstruktion.

I materialet förekommer också några belägg där ramelemen-
tet mål uttrycks i en fras med prepositionen mot. Strukturen an-
vänds också i den sverigesvenska jämförelsekorpusen i samma 
funktion. Alla tre verb tar sådana prepositionsfraser i materialet, 
men beläggen är inte många. I exempel (19) och (20) illustreras 
strukturen.
 (19) Imorgon ska jag bara ta det lugnt och sedan fara in mot stan för 

att träffa Charlotta och Camilla.
 (20) Tidigt på måndag morgon var det sedan dags för oss brunbrända 

snyggingar att åka mot Helsingfors och byta ut surflektionerna 
mot intensivt studerande.

I exemplen konstrueras verben fara och åka med målen mot stan 
respektive mot Helsingfors. Målet för färden utformas alltså i bägge 
fall med en riktningsangivande prepositionsfras. I båda fallen 
bidrar den riktningsgivande prepositionen till att fokus hamnar på 
inledningen av färden och därmed till att aktivera ramen Bege_
sig_iväg. Också referenserna till en tidpunkt – med sedan i 
exempel (19) och sedan dags i exempel (20) – fokuserar avfärden 
snarare än hela färden. I dessa belägg kan man alltså säga att 
verben genom utformningen av målen används synonymt, de 
aktiverar i första hand samma ram. Jag menar ändå att man inte 
kan frånse ramen Färdas_med_färdmedel på grund av att de mål 
som uttrycks förutsätter färdmedel.

När det gäller fraser av typen verb + hem kan jag konstatera 
att de är vanliga för alla tre verb. För verben åka och resa blir det 
i samtliga fall klart att hemmet ligger så långt borta att ett färd-
medel behövs för färden. Det kan framgå utifrån andra element 
i strukturen eller kontexten. Emellertid gäller det inte verbet fara. 
Detta illustreras i exempel (21).
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 (21) Detta gick ut på att vi skulle fara hem till 12 klasskamrater innan 
klockan 18, och på varje ställe skulle värden bjuda på något.

I exemplet bor alla omtalade klasskamrater i samma stad, och går 
i samma skola, vilket nämns tidigare i samma text. Det är därmed 
inte implicerat att ett färdmedel förutsätts för de förflyttningar 
som åsyftas i exemplet.

Ramelementet mål visar i många av exemplen att den färd 
eller rörelse som uttrycks genom något av de tre verben förut-
sätter ett färdmedel. Detta gäller dock inte alla användningar av 
verbet fara som i informella finlandssvenska texter också används 
då målet inte nödvändigtvis ligger långt borta. Detta motsvarar 
i någon mån Reuters (2014: 201) kommentar om att verbet fara 
används i betydelsen gå, även om jag här har närmat mig 
fenomenet utifrån elementet mål i en ramsemantisk modell. 
I samband med analysen av målet för färden har jag visat att det 
inte finns en klar koppling mellan ett verb och en ram, utan tvärt-
om kan kombinationen av ramelement och elementens form och 
innehåll bidra till att ett verb aktiverar en eller flera av ramarna.

9 Syfte

Ett vanligt mönster kring de tre verben i materialet är strukturen 
verba på + NP, där nominalfrasen refererar till en aktivitet eller 
ett evenemang: semester, teaterturné, utbyte, exkursion, x-dagarna, 
kryssning, permission, bio, middag. Denna struktur är frekvent med 
verbet åka i det sverigesvenska jämförelsematerialet och före-
kommer i några belägg med verbet resa. I det finlandssvenska 
 materialet är det däremot framför allt verbet fara som finns belagt 
i denna struktur. Gemensamt är att prepositionsfrasen i dessa be-
lägg uttrycker ramelementet syfte. I exempel (22)–(24) illustreras 
denna användning av verben.
 (22) Trots att Johanna gillar att resa på sina affärsuppdrag var de 

senaste resorna ganska tunga.
 (23) Sen storhandlade vi på apoteket och åkte hem istället för på 

släktträff.

 (24) Innan skolan tog vi en cappuccino och efter skolan for vi på en 
drink.
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I de två första exemplen bidrar både det uttryckta syftet affärs-
uppdrag respektive släktträff och själva verbet resa respektive åka 
till att ett implicerat mål ligger så långt borta att ett färdmedel 
förutsätts. Bägge verben förekommer i flera liknande strukturer 
både i det finlandssvenska och sverigesvenska materialet och före-
faller i dessa vara utbytbara, dvs. användas synonymt. Bägge verb 
aktiverar ramen Färdas_med_färdmedel i de här strukturerna, 
även om själva färdmedlet inte uttrycks och frågan om temats 
kontroll över färdmedlet inte blir klar. Intuitivt uppfattar jag att 
de i denna struktur också aktiverar ramen Bege_sig_iväg. En 
alternativ analys kunde vara att strukturen som sådan snarare 
aktiverar ramen Deltagande (FrameNet: participation) eftersom 
nominalfraserna syftar på aktiviteter eller evenemang och 
strukturen i sin helhet handlar om att temat deltar i dem. Ett sätt 
att se detta är att verbet aktiverar en ram och nominalfrasen en 
annan, och tillsammans bildar de en konstruktion FÄrdas + PÅ 
HÄndelse som utmärks av att färdas för att delta i en händelse 
som äger rum på ett visst avstånd från ett väntat utgångsläge. 
Strukturen medför också en viss aspektuell betydelse så att starten 
fokuseras. Detta är orsaken till att ramen Bege_sig_iväg aktiveras.

Det att verbet fara används i denna struktur bara i det 
finlands svenska materialet har kopplats till dialektalt språkbruk 
(Reuter 2014: 201). Emellertid visar analysen här att andra 
 svenska rörelseverb som förutsätter färdmedel används på samma 
sätt som fara i motsvarande strukturer. Den finlandssvenska an-
vändningen av verbet fara har alltså allmänsvenska paralleller.

De två följande exemplen illustrerar en strukturellt sett 
liknande användning, men händelsen som uttrycks i prepositions-
frasens rektion är av en sådan art att den knappast förutsätter 
ett färdmedel.
 (25) Det var riktigt passligt varmt att fara ut på länk i topp och 

shorts klockan 8.30.
 (26) Jag fick dessutom inte äta eller fara på wc före, så kissnödig och 

hungrig körde jag iväg.

I exemplen används fara tillsammans med på länk8 och på wc. 
Exemplen på motsvarande strukturer i materialet är otaliga, men 
kommer alla från de informella textgenrerna: bloggar och tid-

8) Länk i finlandssvenskt informellt språkbruk innebär joggingtur.
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skrifttexter av informell karaktär. De händelser som förekommer 
i materialet efter verbet fara är av lite olika omfattning. Rektioner 
som förekommer är bl.a.: resa, semester, kaffe, bio, pizza, en glass, 
middag, släktkalas, länk, löprunda, träning, blodgivning. I det 
sverige svenska jämförelsematerialet finns belägg på de flesta av 
dem i strukturer med verbet åka, på några också med verbet resa. 
Denna användning är en viktig orsak till de iakttagna frekvens-
skillnaderna mellan verben i de två korpusarna.

Ramarna som kunde ligga bakom exempel (25) och (26) är 
Bege_sig_iväg och en mer generell ram Självrörelse (Self_motion). 
Dessa ramar ställer nämligen inte krav på rörelsens art. Emellertid 
kan exemplen räknas som distinkta normbrott då man tar på sig 
standardsvenska glasögon. Det standardsvenska mönstret vore att 
i kontexter som denna använda verbet gå. Detta ligger också 
bakom språkvårdens kommentar om att verbet fara i sådana fall 
används ”i betydelsen gå” (Reuter 2014: 201). Kommentaren är 
i alla fall svår att relatera till den ramsemantisk synvinkel jag till-
lämpar här, där betydelser ses som ramar med element snarare än 
beskrivningar och synonymer.

Det sista mönstret som behandlas här och som används för 
att uttrycka syfte är ett där verbet samordnas med ett annat verb 
i samma form: reser och besöker, far och handlar, åkt och tittat. 
Strukturen förekommer i två olika varianter som exemplifieras 
nedan. Bägge finns belagda i såväl det finlandssvenska som det 
sverigesvenska materialet.
 (27) Borde ännu åka och köpa ingefära, för att laga ingefärste.
 (28) Det var alltså väldigt viktigt för mig att åka ut och lära mig lite 

nya grejer i det skedet av livet.
 (29) Det är viktigt för hela världen att folk från olika länder reser runt 

och påverkar varandra och utbyter åsikter.

I exempel (27) samordnas verbet åka utan andra satsled med 
verbet köpa. I materialet ingår ett flertal belägg där åka och fara 
används på samma sätt, och därtill några med verbet resa. I denna 
användning fogas inga andra satsled till rörelseverbet. I exempel 
(28) och (29) konstrueras rörelseverbet däremot med ett ad-
verbial som uttrycker mål respektive rutt, ut och runt. Frasen 
samordnas med en annan verbfras, här: lära mig och påverkar. 
I materialet är den senare typen (med explicit mål eller rutt) 
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vanligare för verbet resa. För de andra två verben är strukturen 
utan adverbial vanligare.

Exempel (27) ovan, utan adverbial, motsvarar det som be-
skrivs i Språkbankens Konstruktikon som PseUdo samordninG. 
I definitionen till konstruktionen anges att det första verbet  
fungerar som ett slags aspektuellt hjälpverb som modifierar 
huvud verbet så att betydelsen blir momentan i stället för generell. 
Även beläggen där mål, riktning eller område för åkandet uttrycks 
passar rätt väl in på den konstruktionen, även om det explikerade 
målet eller rutten för rörelsen ger rörelseverbet mer innehåll än 
ett rent hjälpverb har.

Ramelementet syfte uttrycks som ovan framkommit i huvud-
sak genom två olika konstruktioner: FÄrdas PÅ HÄndelse och 
PseUdosamordninG. I materialet förkommer också andra 
strukturer, men de är få och därigenom är det svårt att iaktta 
specifika mönster bland dem.

10 Mycket är likt

Syftet med denna artikel är att granska mönster i finlandssvensk 
användning av tre rörelseverb resa, åka och fara. Det över-
gripande syftet har jag delat in i två delsyften. Det första är att 
med hjälp av ramsemantikens verktyg diskutera synonymitet hos 
de tre verben utifrån autentiska finlandssvenska texter. Det andra 
är att granska hur användningen av verben i den finlandssvenska 
korpusen relaterar till allmänsvenska beskrivningar av verben.

För att sammanfatta analysen av de tre rörelseverben i 
materialet kan jag konstatera att det som väntat framför allt är 
verbet fara som används på avvikande sätt i det finlandssvenska 
materialet. Detta återspeglas i de kvantitativa skillnaderna i före-
komstfrekvens för de tre verben. Verben åka och resa används på 
ungefär samma sätt i undersökningsmaterialet och i det sverige-
svenska jämförelsematerialet. Det finns vissa frekvensskillnader i 
hur exempelvis färdmedel uttrycks, men så gott som alla de 
strukturer jag hittat i den finlandssvenska korpusen finns också 
belagda i den sverigesvenska jämförelsekorpusen. Detta gäller inte 
för verbet fara som finns belagt i flera strukturer som bara före-
kommer i det finlandsvenska materialet. Jag måste i alla fall dra 
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slutledningen att resultatet är ett nollresultat: de allmänsvenska 
tidigare beskrivningarna av verben motsvarar fynden i materialet 
och den finlandssvenska språkvårdens kommentarer om verbet 
fara blir bekräftade i analysen.

I analysen ovan har jag visat att de tre rörelseverben upp-
visar vissa typiska syntaktiska mönster för specifika semantiska 
element. Färdmedel uttrycks antingen med prepositionsfras med 
med eller i, och för verbet åka också med direkt objekt. I under-
sökningsmaterialet är med vanligare än direkt objekt och i, medan 
direkt objekt och i verkar vara vanligare i det sverigesvenska ma-
terialet. Mål uttrycks prototypiskt med pre positionsfraser med till 
och en rektion som syftar på en plats eller institution långt borta 
från utgångsläget. Start uttrycks bara  undantagsvis i materialet, 
trots att det är ett element som ingår i alla tre diskuterade ramar. 
Det finns få klara skillnader i de syntaktiska omgivningarna 
mellan verben: ett och samma ram element uttryck i regel på 
samma sätt för alla tre verb – undan taget alltså verbet åka som 
tar direkt objekt. Ett annat undantag är ramelementen mål och 
syfte i samband med finlandssvenskt bruk av verbet fara. I mate-
rialet går de tre verben också in i konstruktioner med separata 
betydelser eller funktioner. Jag har presenterat ÅKsPort- 
konstruktionen som bara gäller verbet åka och de gemensamma 
konstruktionerna VerBa iVÄG, FÄrdas + PÅ HÄndelse och 
PseUdosamordninG som potentiella konstruktioner där 
verben används enligt alldeles särskilda mönster och i särskilda 
funktioner. Av dessa finns VerBa iVÄG och PseUdosamord-
ninG upptagna i Språkbankens Konstruktikon. Ett gemensamt 
drag för så gott som alla iakttagna användningar av verben 
i materialet är att färdmedel impliceras eller uttrycks, men temats 
egen kontroll över färdmedlet behöver inte vara relevant. Utifrån 
detta kunde man tänkas sig att formulera en Färdas-ram för 
svenska rörelseverb som inbegriper färdmedel utan fokus på 
kontroll över färdmedlet. Detta har också stöd i de ordboks-
definitioner som ges för de tre iakttagna verben.

De fyra konstruktionerna och den nya Färdas-ramen som ut-
kristalliserar sig i materialet förefaller i grunden allmänsvenska 
utan tydliga skillnader mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt 
bruk. Dock utmärker sig den finlandssvenska användningen av 
verbet fara i FÄrdas + PÅ HÄndelse genom att den är så 
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vanlig, genom att typerna av händelser är klart mer varierade än 
i det sverigesvenska materialet och genom att de flesta inte 
implicerar användning av ett färdmedel.

Analyserna visar att de tre rörelseverben inte oproblematiskt 
kan kopplas till var sin semantisk ram. Alla tre verben före-
kommer i strukturer som aktiverar andra ramar än de som anges 
för verben i det svenska frasnätet. De är alltså polysema. Men de 
förekommer också i sinsemellan likadana ramar och strukturer, 
och i denna bemärkelse måste verben alltså anses som åtminstone 
delvis synonyma. Tidigare forskning kring ramsemantiken har 
dock inte belyst problematiken kring polysemi och synonymi ur 
denna synvinkel och min analys av de tre verben och ramarna har 
snarast skapat nya frågor om kopplingar mellan synonymi, poly-
semi och semantiska ramar. Problemkomplexet kunde med fördel 
diskuteras vidare. Här har jag bara nosat på det.
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