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Ett etablerat rörelseverb som springa kan konstrueras på en mängd olika sätt. Låt oss titta på 
språkexemplen i (1) där verbet konstrueras med två olika förflyttningskonstruktioner som 
används för att uttrycka olika typer av rörelsescener (jfr Olofsson 2011, 2014): 
 
(1) a.  Jag springer iväg till bussen 
 b. Jag springer till bussen 
 
Båda exemplen (1a–b) används för att ange en förflyttning till ett slutmål. (1a) innehåller 
riktningsadverbet iväg och en prepositionsfras med till. (1b) innehåller också till men saknar 
adverbet. Jämför (1) med (2) där samma två konstruktioner används med verbet älga, som 
också är ett etablerat rörelseverb (jfr SO 2009). 
 
(2) a.  Jag älgar iväg till posten 
 b. ? Jag älgar till posten 
 
Här kan vi se att älga inte lika naturligt som springa kan användas i båda konstruktionerna, 
trots att verben används med liknande betydelse. Sådana begränsningar på 
konstruktionsväxlingar förklaras ofta lexikalt, som någon egenhet hos verben (jfr Levin 
1993). 

I mitt föredrag presenterar jag en förklaring som i stället bygger på att själva 
konstruktionerna skiljer sig åt i fråga om produktivitet, dvs. konstruktionernas tillgänglighet 
för användning med nya verb, samt att vissa verb verkar ha starkare dragningskraft till vissa 
konstruktioner, så kallad lexikogrammatisk attraktion (Schmid & Küchenhoff 2013; 
Stefanowitsch 2013). Detta gör jag genom en korpusstudie där jag utgår från 12 mer eller 
mindre etablerade rörelseverb och dessas förekomst i en uppsättning konstruktioner av 
typerna i (1-2). 
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