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Sammandrag 

Denna masteruppsats handlar om prepositioner och ställer frågan om varför denna ordklass är 

så svår att lära sig. Syftet med studien är att öka förståelsen för några svenska prepositioners 

distribution och betydelser, särskilt när de används för att uttrycka abstrakta relationer. Under-

sökningen utgår alltså ifrån att de abstrakta användningarna av prepositionerna är svårast att 

använda och förstå, samtidigt som dessa användningar förmodligen är utvecklade metaforiskt 

ur en mer spatial användning. 

I undersökningen analyserar jag fem vanliga svenska prepositioner, för, med, till, vid, över 

och fem vanliga engelska prepositioner, after, at, by, for och with. Genom att söka i parallell-

korpusen ESPC har jag kunnat se vilka översättningar som används till de olika prepositio-

nerna. Sedan har de abstrakta användningarna analyserats vidare.  

Undersökningen visar att det finns en omfattande polysemi kring prepositionsbruket, preposi-

tionerna används i väldigt många betydelser och detta är en av de främsta anledningarna till 

att ordklassen blir svår att lära sig. Det visar sig även att de abstrakta användningarna med 

stor sannolikhet utvecklats ur en spatial grundbetydelse. Ofta är detta dock troligen inte till 

någon större hjälp för en inlärare. Resultatet tyder på att man nog måste acceptera att vissa 

konstruktioner lärs in utantill. 

Men det tyder även på att det i någon mån går att precisera vilken preposition som gäller vid 

vissa semantiska betydelser eller roller, t.ex. att ”förmånstagare” markeras med för – man gör 

något för någon – och att ”ändamål” markeras med till – man använder något till något. 

Engelskan har for i båda fallen. Också tvåspråkiga lexikons beskrivningar av prepositioner 

skulle kanske kunna förbättras. 
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1. Inledning 

Ordklassen prepositioner är ofta relativt svåra att lära sig på ett nytt språk. Nästan vilket språk 

man än lär sig, finns prepositionerna där och gör inlärandet ännu svårare än det redan var. 

Varför är det så? Och vad är det som gör de svenska prepositionerna så svåra att lära sig för 

andraspråksinlärare? Denna masteruppsats utgår ifrån denna omfattande fråga och fokuserar 

på några mindre frågeställningar. Kanske går det att hitta något mönster som kan vara till 

hjälp för alla de som står inför utmaningen att lära sig använda de svenska prepositionerna.  

1.1 Bakgrund 

Flera undersökningar har visat att prepositioner är särskilt svåra för andraspråksinlärare att 

lära sig. Karoliina Pöyri (2014, s. 7) skriver till exempel att prepositioner är något som finsk-

talande ofta har problem med att lära sig och det gäller då inte bara nybörjare, utan även de 

som kommit längre i språkutvecklingen. En viktig anledning till problemen är att finskan ofta 

använder olika kasus (eller postpositioner) istället för prepositioner. Det är vanligt att det inte 

går att se någon särskilt tydlig korrelation mellan kasus i finskan och prepositioner i svenskan, 

vilket naturligtvis gör det extra svårt. Även Monika Dabrowska (2015, s. 31) skriver att pol-

ska inlärare av svenska har problem med prepositioner, främst på grund av att de kan ha så 

många olika betydelser i svenskan. Detta är något som gör dem extra svåra för alla inlärare av 

svenska som andraspråk.  

I boken Svenska i kontrast skriver Roger Källström (2012, s. 82) att det kan ta lång tid för en 

andraspråksinlärare att lära sig att använda prepositioner utan att avvika från en förstaspråks-

talares bruk. Ett problem är att många språk inte använder prepositioner, utan (som finskan) 

kasusböjning för att uttrycka samma sorts betydelser. Ett annat problem är att prepositioner i 

vissa språk motsvaras av postpositioner och ibland av så kallade cirkumpositioner (Källström 

2012, s. 82–83). 

Det är emellertid att hitta rätt preposition som brukar vara det svåraste att lära sig. Det kan till 

exempel vara väldigt svårt att skilja på i och på, i synnerhet om dessa betydelser motsvaras av 

samma ord i det egna språket (Källström 2012, s. 89). I det tidiga inlärarspråket är det vanligt 

att uttrycka en viss grundläggande typ av rumsbetydelse med samma preposition i alla lägen. 

Inlärningen blir ännu mer komplicerad av att många prepositioner även används som verb-

partiklar (Källström 2012, s.90). Ballardini, Stjärnlöf & Viberg (1986, s.149) påpekar också 

att till exempel prepositionerna i och på har flera betydelser och användningar än de rent 

rumsliga. Det är väldigt svårt att hitta motsvarigheter i andra språk, och skillnaderna kan upp-

fattas som oöverskådliga. De grundläggande rumsbetydelserna är lättare att förstå, eftersom 

det antagligen är lättare att hitta en motsvarighet till dem i det egna språket. 

Prepositioner kan semantiskt delas upp i tre olika betydelsegrupper. Det är de spatiala och 

rumsliga som tydligt visar på rumsrelationer mellan olika delar i en mening, exempelvis i me-

ningen ”duken på bordet”. De spatiala prepositionerna har förhållandevis tydliga ramar och 



6 
 

regler. På visar till exempel ofta att det handlar om yttre befintlighet och i visar att något är 

placerat inuti något annat, att ett objekt är omslutet av något annat. Prepositioner kan även 

visa på temporala relationer i en mening, till exempel i meningen ”festen i nästa vecka”. 

Temporala relationer är ofta förutsägbara utifrån en bildlig användning av den spatiala bety-

delsen. Den sista gruppen som prepositioner sorteras in i är en grupp med en mer abstrakt 

betydelse. Denna grupp är förhållandevis stor och spretig, något som syns i den uppdelning 

som görs i SAG: instrumentala relationer som i ”resan med tåg”, kausala relationer som i 

”pengar för resan”, ha-relationer som i ”damen med hunden”, vara-relationer som i ”valet av 

X till president” och relationer mellan aktanter med samma roll som i ”systern med make” 

(SAG s. 684–685). 

Inom den kognitiva semantiken ses de temporala och abstrakta relationerna som sekundära 

och metaforiska. Alla forskare har emellertid inte samma inställning till dessa relationer och 

det finns många olika teoretiska infallsvinklar till prepositioners betydelse. Just synen på ab-

strakta relationer hos prepositioner som sekundära, har gjort att de inte fått särskilt mycket 

uppmärksamhet inom forskningen. Den tidigare forskningen har mestadels fokuserat på pre-

positioner som används vid temporala eller spatiala relationer. Denna avsaknad av forskning 

är en av anledningarna till att jag intresserar mig för just de abstrakta prepositionerna. 

1.2 Studiens uppläggning  

I föreliggande studie analyseras excerperade exempel från en korpus som omfattar svenska 

källtexter med engelska översättningar och engelska källtexter med svenska översättningar, 

The English-Swedish Parallell Corpus (ESPC). Jag undersöker hur några olika, svenska och 

engelska, prepositioner översätts mellan språken och om det genom denna komparativa metod 

går att se något mönster i betydelserna och hur de kategoriseras betydelsemässigt. Är det t.ex. 

så att en viss preposition i det ena språket tenderar att översättas med en och samma preposi-

tion i målspråket också när prepositionen inte uttrycker spatiala och temporala betydelser utan 

mer abstrakta relationer? Eller fördelar sig översättningarna på flera olika ekvivalenter? Vad 

kan valet bero på? Engelska framstår i detta sammanhang som ett lämpligt språk att jämföra 

med eftersom det är lagom likt svenskan. Språken är relativt nära, men inte för nära, besläk-

tade. Prepositioner används i båda språken på ett syntaktiskt likartat sätt och ordklassen pre-

positioner är omfattande (Garretson 2007, s.13). 

Jag hoppas kunna bidra med nya infallsvinklar och en större förståelse för de utvalda preposi-

tionernas distribution och polysemi i synnerhet och även ordklassen prepositioner i allmänhet. 

Polysemi innebär att ett ord har många olika betydelser, något som i hög grad stämmer in på 

ordklassen prepositioner i sin helhet. 

Denna uppsats bygger på tre delundersökningar. I den första studien undersöker jag hur fem 

svenska prepositioner översätts till engelska och hur fem engelska prepositioner översätts till 

svenska och i vilken utsträckning valet hänger samman med om prepositionen används med 

en abstrakt betydelse eller inte. Den andra delstudien fokuserar på de abstrakta betydelserna 

hos de fem utvalda svenska prepositionerna och hur deras skilda användningar ska förstås. I 
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vilken mån kan man urskilja en metaforisk utveckling? Kan man genom en närstudie av över-

sättningarna förstå deras roll bättre? Del tre utgörs av en jämförelse mellan bruket som det 

syns i denna studie och de ekvivalenter som föreslås i en vanlig svensk-engelsk ordbok. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att öka förståelsen för några svenska prepositioners 

distribution och betydelser, särskilt när de används för att uttrycka abstrakta relationer. 

Undersökningen utgår ifrån hur olika prepositioner i översättningar mellan svenska och eng-

elska används och avser att ger svar på följande frågor: 

 Vilka och hur många ekvivalenter har de olika prepositionerna i de översatta texterna?  

 Är uppsättningen av och spridningen på ekvivalenter en annan när prepositionen antar 

en abstrakt betydelse än när den uppfattas som mer konkret? 

 I vilken utsträckning kan de abstrakta betydelserna förstås som metaforisk utveckling 

av en spatial betydelse? 

 Kan en jämförelse mellan ekvivalenta prepositioner i de två språken tydliggöra vilka 

abstrakta betydelser som förknippas med de olika prepositionerna? 

 Hur väl korrelerar korpussökningens resultat med de ekvivalenter som en vanlig eng-

elsk-svensk ordbok ger? 
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2. Forskningsöversikt 

Den forskning som bedrivits om prepositioner och dess betydelser utgår i stor utsträckning 

teoretiskt från den kognitiva semantiken. Nedan ges därför först, i avsnitt 2.1, en sammanfatt-

ning av denna teoribildnings grundidéer. I avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 sammanfattar jag en del av 

den forskning som bedrivits gällande abstrakt prepositionsanvändning och i avsnitt 2.2.3 refe-

reras sedan en masteruppsats som använder samma material och en på många sätt liknande 

metod som i föreliggande undersökning. Avsnitt 2.3 redogör för de teoretiska utgångspunkter 

som använts i undersökningen.  

2.1 Kognitiv semantik 

I detta avsnitt går jag igenom grundidéerna inom den kognitiva semantiken och utgår då 

främst ifrån Anna Vogels bok Språket, kroppen och tankarna (2011). Vogel hänvisar bland 

annat till idéer och teorier från Lakoff & Johnsons klassiska bok Metaphors we live by från 

1980. Även jag hänvisar till denna bok i föreliggande uppsats.  

Den kognitiva semantiken utvecklades som en reaktion mot strukturalismen under 1970-talet. 

Strukturalismen skiljer mellan pragmatiken, språkets användning, och vad de språkliga ut-

trycken betyder, semantiken (Vogel 2011, s. 17). Den kognitiva semantiken vill däremot un-

dersöka och beskriva hur språket används. Alla användningar, inte bara de vanligaste, ska 

enligt denna teoribildning rymmas i en semantisk beskrivning. Ovanliga fall och diffusa grän-

ser är en viktig del av betydelsen (a.a., s. 18). Den kognitiva semantiken förespråkar en holis-

tisk syn, och tar ett helhetsgrepp om alla människans kognitiva funktioner varav språket är en 

viktig del. Språkförmågan ses som en del av en större, allmän kognitiv förmåga (a.a., s. 19). 

Den kognitiva semantiken bygger på fyra grundläggande antaganden. För det första menar 

man att språklig betydelse är perspektivistisk. Det innebär att betydelse är ett sätt att forma 

verkligheten och den formas med hjälp av olika perspektiv. Här handlar det helt enkelt om hur 

man väljer att se på verkligheten. För det andra är språklig betydelse även dynamisk och flex-

ibel enligt denna teoribildning, vilket innebär att betydelsen förändras med tiden och med de 

erfarenheter som människor gör (a.a., s. 21). 

Det tredje grundläggande antagandet är att språklig betydelse också är encyklopedisk och in-

tegrerad med andra kognitiva förmågor. Den betydelse vi lägger i språkliga uttryck reflekterar 

således erfarenheten att vara människa och den kunskapen är inte skild från andra typer av 

kunskap om världen. Det fjärde och sista grundläggande antagandet är att språklig betydelse 

baserar sig på hur språket används och på språkbrukarens erfarenhet av världen. Det är på 

grund av detta som ett visst ords betydelse kan skilja mellan två språkbrukare och deras upp-

fattning om ordet kan vara helt olika (Vogel 2011, s. 22). 

I den svenska meningen ”Mannen står till vänster om huset” syns ett sätt för språkbrukaren att 

utgå från något, huset, och lyfta fram något annat, mannen. Inom den kognitiva semantiken 

kallas här huset för bakgrund och mannen för figur. Figuren kan vara rörlig och bakgrunden 
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är oftast fast. Det är vanligast att lokalisera mindre föremål i relation till större och även rörli-

ga till mindre rörliga. Det är också vanligt att man använder Ronald Langackers begrepp tra-

jektor (trajectory) och landmärke (landmark) för att beskriva liknande situationer (Langacker 

1987 och senare verk). Figuren blir då en trajektor och bakgrunden ett landmärke (det som 

subjektet förhåller sig eller relaterar till). I meningen ”Jasmine ringer sin kompis”, är Jasmine 

trajektor och sin kompis är landmärke (Vogel 2011, s.48). Detta sätt att se på perspektiv åter-

kommer vid några tillfällen i den forskning som refereras nedan. 

Inom kognitiv semantik anses polysemi vara något grundläggande i det mänskliga språket. 

Polysemi ses som ett sätt att använda språket ekonomiskt, och detta språkbruk berättar något 

om hur talaren betraktar och sorterar världen (a.a., s. 80). Man intresserar sig till exempel för 

förhållandet mellan de olika betydelser som en viss språklig enhet uppvisar. Det brukar finnas 

en betydelse som anses vara den centrala. För att studera polysemin använder forskare gärna 

ett slags nätverk för att beskriva de olika betydelsernas förhållande till varandra. I nätverket 

förbinds olika noder med varandra med hjälp av pilar. En av noderna innebär den centrala 

betydelsen, och de andra motsvarar de andra, mer sekundära betydelserna (a.a., s. 81). 

En annan viktig del av den kognitiva semantiken är metaforik. Här skiljs så kallade konceptu-

ella metaforer ut från andra, mer språkliga metaforer. En konceptuell metafor är en överord-

nad, begreppslig metafor som visar hur ett område förstås och beskrivs med hjälp av ett annat. 

HÄLSA OCH LIV ÄR UPP är ett exempel på en sådan. Den motsvarande språkliga metaforen är 

”jag är på topp”. Den konceptuella metaforen visar att man beskriver hälsa eller liv, som är en 

mer abstrakt domän, med hjälp av en mer konkret domän (Vogel 2011, s. 98). 

Lakoff & Johnson (1980) delar in de konceptuella metaforerna i tre kategorier. De strukturella 

metaforerna formar abstrakta begrepp såsom BRÅK ÄR KRIG. De orienterande har sitt ursprung 

i den rumsliga orienteringen och ordnar begreppen i förhållande till varandra och ett exempel 

på en sådan är BRA ÄR UPP. De ontologiska metaforerna hjälper till att göra abstrakta entiteter 

gripbara och mer påtagliga, till exempel MENTALT TILLSTÅND ÄR BEHÅLLARE (Strzelecka 

2003, s. 46–47).  

Lakoff & Johnson menar att de föreställningar som styr människors tankar inte bara har med 

intellektet att göra. De strukturerar även vad vi uppfattar, hur vi tar oss runt i världen och hur 

vi relaterar till andra personer. Metaforen genomsyrar således människors vardag, inte bara 

språkligt utan även våra tankar och vårt agerande. Vårt konceptuella system är grundligt me-

taforiskt till naturen, även om detta inte är något som vi normalt sett är medvetna om. Genom 

språket kan vi emellertid se hur det konceptuella systemet är uppbyggt, eftersom det är baserat 

på samma system som vi använder för att tänka och handla. Därför är språket en viktig källa 

till forskning om just dessa konceptuella metaforer (Lakoff & Johnson 1980, s. 3). 

Kognitiv semantik ser all användning som avviker från de språkliga uttryckens konkreta bety-

delse som metaforisk (Vogel 2011, s. 99). Enligt detta synsätt är följaktligen de betydelser 

som jag i denna undersökning kallar abstrakta, även metaforiska. I denna uppsats används 

abstrakt betydelse eller användning som synonym till metaforisk betydelse eller användning.  
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Inom den kognitiva semantiken spelar således den mänskliga kognitionen en viktig roll för 

betydelseuppfattningen. Det är väldigt viktigt att skilja den fysiska världen från den värld som 

människor upplever. De projektioner som människor har av verkligheten kan aldrig vara ob-

jektiva, vilket i förlängningen gör att olika individer har olika mentala representationer av 

samma objekt i den upplevda världen. På grund av detta refererar språkliga uttryck främst till 

människors upplevelser av världen och inte till någon konsekvent och allmän bild av den (jfr 

Ekberg 1991, s. 92). 

2.2 Tidigare forskning om abstrakt prepositionsanvändning 

Nedan presenteras några olika studier om prepositioner i abstrakt användning. I delavsnitt 

2.2.1 redogörs för studier med semantiskt kognitiv utgångspunkt. I delavsnitt 2.2.2 tar jag upp 

ett par inlägg som uttryckligen invänder mot vissa antaganden inom den kognitiva semantiken 

och argumenterar för en delvis alternativ syn. I delavsnitt 2.2.3 presenteras slutligen en studie 

som utgår ifrån en mera traditionell lexikologisk syn på betydelse, men som, liksom denna 

studie, utgår ifrån språkjämförelse som ett sätt att förstå prepositioners användning. 

2.2.1 Kognitiv semantisk forskning om prepositioner 

I artikeln ”Prepositions retain aspects of spatial meaning in abstract contexts”, skriver Anja 

Jamrozik & Dedre Gentner (2011) att spatiala prepositioner som in och on ofta används ab-

strakt för att beskriva icke-spatiala relationer. Samma preposition används för att beskriva en 

spatial relation mellan två objekt, till exempel i meningen ”An orange in a bowl”, men också 

abstrakt för att beskriva den abstrakta relationen mellan en person och ett känsloläge i exem-

pelvis ”Mary is in love”. De abstrakta användningarna av prepositioner är enligt författarna 

väldigt vanliga och står för 40 % av prepositionsanvändningen i stort. Författarna anser att 

denna höga frekvens av metaforiska användningar gör det mycket viktigt att undersöka om 

det finns något mönster vad gäller denna användning.  

Jamrozik & Gentner skriver att ett vanligt antagande är att abstrakta användningar av in eller 

on är idiomatiska och att det därför inte finns något mönster. Abstrakta användningar av on i 

”on a roll”, ”on the way” eller ”on time” ser inte omedelbart ut att ha något med varandra att 

göra, och de kontrasterar inte heller tillräckligt tydligt mot de spatiala prepositionsanvänd-

ningarna. Detta leder till att många läroböcker råder andraspråkselever att lära sig dessa pre-

positioner utantill en i taget. Enligt denna syn finns det ingen kartläggning över hur de spatia-

la betydelserna för in och on utvecklas till abstrakta, utan den allmänna uppfattningen säger 

att de abstrakta användningarna endast uttrycker fasta och idiomatiska betydelser.  

Författarna skriver att två faktorer i forskningen har visat sig kunna skilja mellan spatiala an-

vändningar av in och on; geometri och funktion. Chansen är större att in används i de fall då 

relationen (geometrin) mellan figur och bakgrund är inkluderande i bakgrunden. En annan 

faktor som bestämmer är figurens funktion i förhållande till bakgrunden. In används mer fre-

kvent om bakgrunden fungerar som en slags behållare av figuren. Dessa faktorer är viktigast 
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när det handlar om spatial betydelse, men det är (enligt Jamrozik & Gentner a.a., s. 1589) 

oklart hur de kan överflyttas till abstrakt prepositionsanvändning.  

Emellertid verkar ingen av de nämnda faktorerna på ett passande sätt kunna urskilja de subtila 

skillnaderna mellan orden som finns i meningarna (1a–b) från Jamrozik och Gentner: 

(1) a. Sarah is in the job market. 

b. Kate is on the job market. 

Relationen mellan figuren (människan) och av bakgrunden (den abstrakta enheten, arbets-

marknaden) är likadan i båda meningarna. De vanliga faktorerna verkar således inte kunna 

skilja ut abstrakta användningar av in och on. Jamrozik och Gentner lägger därför fokus på en 

tredje faktor, kontrollfokus i den spatiala relationen mellan figur och bakgrund. Det handlar 

således om var kontrollen över situationen finns, är det figuren eller bakgrunden som har kon-

troll? 

Forskning visar att människor använder in mer när bakgrundsobjektet kan kontrollera figuren 

och därför har stor kontroll över relationen mellan figur och bakgrund. Författarnas hypotes 

blir därför att kontrollfokus kan hjälpa till att skilja ut de abstrakta användningarna av in och 

on. De förmodar att skillnaden mellan exempelmeningarna helt enkelt är den kontroll som 

figuren har över situationen.  

Jamrozik & Gentner testade denna hypotes genom tre olika experiment där de lät deltagare 

värdera hur mycket kontroll de tyckte att olika figurer hade över olika situationer i meningar 

konstruerade antingen med in eller on (a.a., s. 1592). Resultaten i experimenten bekräftar det 

som forskarna trodde; att prepositionerna in och on behåller en viktig aspekt från deras spatia-

la betydelser när de beskriver abstrakta relationer, nämligen just dess kontrollfokus (a.a., 

s. 1593). 

I ”Back to basics: prepositions, schema theory, and the explanatory function of the diction-

ary”, skriver Piet Swanepoehl (1998, s. 655) att det finns ett problem med hur prepositioner 

beskrivs. Forskare misslyckas ofta med att hitta några bra grunddefinitioner, sådana centrala 

betydelser som enligt den kognitiva semantiken går att se, som omfattar alla de möjliga bety-

delserna och användningarna av prepositionerna. En vanlig slutsats blir då att prepositionsbe-

tydelser är något väldigt arbiträrt som inlärare måste lära sig utantill. Även detta kan kopplas 

till ämnet i denna uppsats, trots att det här inte endast handlar om de abstrakta betydelsekate-

gorierna.  

Swanepoehl refererar till Lakoffs (1987) tankar om betydelser, att det är lättare att lära sig, 

komma ihåg och använda vissa former av ett ord om inläraren vet vilken plats det har i lexi-

konet. Ord formar tätt knutna semantiska nätverk (enligt den kognitiva semantiken) och för att 

lära sig betydelsen hos ett specifikt lexikalt objekt är det viktigt att även lära sig hur det passar 

in ett sådant nätverk. Kognitiv grammatik har flera gånger visat att prepositioners betydelser 

och dess betydelsestruktur är mycket motiverade och detta kan visas genom att de följer flera 

kognitivlingvistiska variabler (Svanepoehl 1998, s. 656). Svanepoehl håller alltså till den 
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största delen med om den kognitiva semantikens idéer, med undantaget om grunddefinitions-

tanken, tanken om att ett ord har en central betydelse.  

Ignasi Navarro I Ferrando skriver i sin artikel ”The metaphorical use of ON” (1999) att meta-

forer inom den kognitiva semantiken ses som en vardagsspråksmekanism, ett sätt att göra ab-

strakta och diffusa delar av upplevelser tryggare och mer konkreta för människor. Detta är 

följaktligen den konceptuella metaforen som nämndes i kapitlets första avsnitt.  

Bland de spatiala semantiska kategorierna är det möjligt att se hur olika aspekter av den spa-

tiala domänen betonas för att både skapa och förstå abstrakta domäner. I en metaforisk kart-

läggning förflyttas de inre relationerna till en kognitiv modell. När den spatiala kategorin on 

sedan används aktiveras denna mekanism för att användas i en mer abstrakt domän. Trajek-

torn (objektet) får och behåller kontroll över landmärket (referenspunkten), genom kontakt 

med den vilande sidan mot utsidan av landmärket. Relationen som formas här kallas för stöd 

(Ferrando 1999, s.148). Trajektor och landmärke får en kontaktrelation och i denna interak-

tion är det trajektorn som har kontroll på situationen. Stöd-relationen visar att från landmär-

kets synvinkel är trajektorn en börda och från trajektorns är landmärket en stödjande enhet. 

Detta kan kopplas till Jamrozik & Gentner 2011, då trajektorn i detta fall har kontroll över 

landmärket. Ferrandos text är ett försök att på ett förhållandevis enkelt sätt förklara hur bety-

delsen hos on går från att vara konkret och spatial till att bli metaforisk.  

2.2.2 Reaktion mot kognitiv semantik 

Alla som studerat prepositioner och dess betydelser är inte övertygade om att den kognitiva 

semantiken har rätt på alla punkter. Till kritikerna hör Pierre Cadiot, som utvecklar sin kritik i 

två kapitel i Prepositions in their syntactic, semantic and pragmatic context (Feigenbaum & 

Kurzon (red.) 2002), dels i första hand teoretiskt tillsammans med Yves-Marie Visetti i ”In-

stability and the theory of semantic forms”, dels i ett eget inlägg, ”Schematics and motifs in 

the semantic of prepositions”, med tydligare fokus på just prepositioner. 

Visetti & Cadiot (2002) vänder sig emot tanken att temporala och abstrakta betydelser gene-

rellt utvecklas metaforiskt ur spatiala betydelser och inte minst emot synen på den (förmodat) 

primära spatiala betydelsen som upphängd på fixerade och förkonstruerade tolkningsramar, 

scheman med fiktiva konturer och fiktiva rörelser. Individens omedelbara upplevelse av värl-

den rör sig, menar författarna, även inom andra dimensioner än den spatiala, fysiska. Den är 

dessutom formbar, eftersom upplevelsen äger rum i en social och kulturell kontext. Författar-

na beskriver den kognitiva semantikens modell som etic, objektiv och kulturoberoende, men 

menar att betydelsen också är emic, subjektiv och kulturberoende. 

Visetti & Cadiot förespråkar ett nytt ramverk som ska balansera mellan det alltför vaga och 

det alltför specifika och som inte ger fullständig prioritet åt den spatiala/fysiska dimensionen. 

Den kognitiva semantikens föreställningsscheman ses som alltför låsta i en ”underlig” upp-

fattning om individers spatiala och fysiska erfarenhet. I stället för scheman lanserar man be-

greppet motiv, som beskrivs som ”ett slags instabila frön” av den semantiska formen, en en-

ande grund för de olika användningarna. Ett motiv formas av sammanhanget och uppträder 
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därefter i olika profiler med såväl abstrakt som konkret betydelse. (Visetti & Cadiot 2002, 

s.12–13). 

Med sin genomgång av olika franska prepositioner i Cadiot 2002 vill författaren visa dels att 

det inte föreligger någon klar uppdelning mellan spatiala och icke-spatiala användningar av 

prepositioner, dels att ”emisk” betydelse uppstår genom en direkt kombination av schematiska 

och intentionella dimensioner. 

En av de prepositioner Cadiot diskuterar är en (a.a., s. 47–49) Författaren ger prov på några 

fraser, t.ex. (2a), där en kan uppfattas som en rent objektiv schematisk markör av förening 

(”coalescence”): ”The image of the first NP is, so to say, absorbed in the image of the se-

cond”. Men, skriver Cadiot, motivet är inte endast en fråga om perception; om så varit fallet 

hade en preposition som dans (’i’) legat närmare till hands.
1
 En jämförelse med några ytterli-

gare exempel där en inte har spatial användning, t.ex. (2b), visar att tillståndet är resultatet av 

en process eller har en historia som talaren väljer att lyfta fram. Det franska uttrycket être en 

vie, liksom den svenska motsvarigheten vara vid liv, används företrädesvis i ett sammanhang 

där Max kunde antas vara död, t.ex. efter en olycka. Man kan däremot inte säga être en mort 

på franska och heller inte vara vid död på svenska. 

(2) a. un pommier   en     fleurs ’ett äppelträd i blom’ 

ett äppelträd PREP. blommor 

 b. Max est   en   vie. ’Max är vid liv.’ 

Max är  PREP. liv 

Prepositionen par visar ännu bättre, skriver Cadiot, att det är omöjligt att skilja mellan spatia-

la och icke-spatiala användningar (a.a., s. 49). Franskans par utmärker agenten i passiva sat-

ser, men används även i andra konstruktioner där en process beskrivs genom hur den aktive-

ras. Cadiot menar att par uttrycker en ”inner activation principle”. De exempel författaren ger 

visar att par används, förutom i passiva satser, där svenskan skulle ha på grund av, som i ge 

upp på grund av lättja och med (hjälp av) eller genom som i briljera med (hjälp av)/genom 

sin intelligens. Han tar även upp exempel där den svenska motsvarigheten till par är (i)genom 

och där rektionen refererar till en plats i fysisk bemärkelse (passera genom parken, kika ge-

nom nyckelhålet) eller kan uppfattas som en metaforisk plats (ta sig igenom svårigheter). För-

fattaren klargör inte riktigt för vilken roll ”the inner activation principle” spelar i dessa exem-

pel. Däremot kan man se en glidande användning av både par och genom från fysiska kontex-

ter till sådana som anger medel eller orsak. 

2.2.3 Garretson 2007, English-Swedish Parallell Corpus 

I masteruppsatsen The meanings of English Of – uncovering semantic distinctions using a 

translation corpus, har Gregory Garretson (2007) undersökt de olika betydelser som den eng-

elska prepositionen of kan ha. Målet är att skapa en taxonomi över dessa betydelser och han 

                                                           
1
 Man kan notera att prepositionen i den svenska motsvarigheten är i, men att rektionen inte är blommor, utan det 

lite speciella blom. 
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gör detta med hjälp av samma korpus som används i föreliggande uppsats. Garretson väljer 

alltså att ta analysen till ett annat språk, via The English-Swedish Parallell Corpus, för att få 

en referenspunkt att se fenomenet igenom. Han använder således samma material och en me-

tod som till viss del liknar den i min studie. 

Garretson skriver om så kallade ”substitution tests” som kan användas för att hitta semantiska 

distinktioner mellan betydelser. Kan en token, ett ord i korpusen i en viss form också använ-

das i en helt eller delvis annan form, utan att betydelsen ändras? Vid översättning till ett annat 

språk kan ett liknande sådant test göras. Här går det att ställa frågan ”Kan en specifik form i 

språk A översättas på samma sätt i språk B?” och om så inte är fallet blir frågan istället vilka 

orsakerna till detta är. En grundtanke är att språk inte är så annorlunda att de inte kan bli jäm-

förda med varandra. Alla naturliga språk har samma räckvidd och möjligheter till beskrivning, 

alla betydelser kan således uttryckas i alla språk och i förlängningen också jämföras med var-

andra.  

Garretsons undersökning går ut på att ta de betydelsekategorier av of som han tagit fram i en 

tidigare studie, Garretson et al 2002, och testa dem genom att jämföra den uppdelning of-

fraserna får i engelskan, med hur den svenska översättningen delar upp dem. Denna metod 

liknar till stor del den jag använder i denna uppsats. Garretson ser svenskan som ett perfekt 

språk att använda i komparativa studier med engelskan. Båda språken använder sig mycket av 

prepositioner, även som partiklar till verb. Prepositioner utgör också en omfattande ordklass i 

både engelska och svenska.  

En viktig skillnad mellan språken är att engelskans of utgör en fjärdedel av den engelska pre-

positionsanvändningen, medan det inte finns någon liknande, lika generell preposition i sven-

skan. Detta gör det intressant att ställa frågan om mer än 20 betydelser kan uttryckas med of i 

engelskan, hur är då dessa betydelser uttryckta i svensk översättning? Garretson liknar det 

med att den svenska översättningen av ordet används som ett slags prisma som delar upp of i 

olika former (Garretson 2007, s.13). 

I uppsatsens avslutning beskriver Garretson fyra saker som fungerade bra med den metod som 

använts. Han skriver att genom denna metod blev det möjligt att se att vissa kategorier krävde 

interna uppdelningar som i sin tur ledde till införandet av nya betydelsekategorier, medan 

andra kategorier korroborerades genom att de passade bra in i de redan existerande betydelse-

kategorierna. Kategorier med samma översättningsform jämfördes och för att göra det möjligt 

att skilja på dem fick de förbättrade definitioner. Översättningsformerna användes som en lins 

att granska beläggen och dess kategorier genom. Garretson drar slutsatsen att fördelarna med 

översättningsdata och kontrastiv analys överväger nackdelarna (Garretson 2007, s. 52). 

2.3 Teoretiska utgångspunkter i föreliggande studie 

I denna studie försöker jag ha en förhållandevis öppen attityd till de teoretiska aspekter som 

tagits upp under 2.1 och 2.2. Ett av de viktigaste målen är i uppsatsen att testa olika infalls-

vinklar, vilket gör att en så öppen attityd som möjligt är en oundviklig förutsättning.  
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Den kognitiva semantiken gör ingen tydlig uppdelning mellan ords betydelse och deras an-

vändning. Detta gör inte heller jag i denna studie. Här är jag främst ute efter att se hur prepo-

sitioner används och vilken betydelse som aktualiseras i olika användningar, vilket gör att jag 

inte fördjupar mig i denna fråga. 

Begreppet polysemi används traditionellt inom den lexikala semantiken, och då främst för att 

beskriva ords skiftande, men även besläktade, betydelser. I denna uppsats väljer jag dock att 

använda detta begrepp med en något annan innebörd. Här använder jag det snarare om den 

utvidgade användning som utmärker ordklassen prepositioner. En av de viktigaste anledning-

arna till att jag väljer att använda begreppet, är att det inte riktigt finns något bättre alternativ 

som fångar just den betydelse som jag vill använda i uppsatsen.  

I undersökningen utgår jag ifrån att prepositioner ofta sannolikt (men inte nödvändigtvis all-

tid) har uppstått för att uttrycka spatiala betydelser och sedan ofta utvidgats metaforiskt mot 

temporala och abstrakta betydelser. I undersökningen är jag även öppen för den metaforik 

som Lakoff och Johnson beskriver, de konceptuella metaforerna. Dessa metaforer utgår inte 

nödvändigtvis ifrån det spatiala rummet, vilket gör att jag måste vara uppmärksam på varifrån 

metaforerna egentligen kommer och om det ens går att se detta.  

Det finns dock, som jag redan nämnt, inte särskilt mycket forskning om prepositioner i ab-

strakt användning. Detta gör att man bör vara öppen för alternativa sätt att förstå bruket av 

dem. Därför är det viktigt att inte glömma bort till exempel Cadiots tankar kring semantiken 

och prepositionsbruket. 

En annan teoretisk utgångspunkt som kunde varit aktuell i denna undersökning, är konstruk-

tionsgrammatiken. En förklaring till att prepositionen efter ofta förekommer med verbet för 

betydelsen ’leta’ skulle med en denna utgångspunkt kunna ligga i att den ingår i en överord-

nad konstruktion <V [’leta’] efter NP>. Denna konstruktion kan realiseras på flera olika sätt: 

leta efter ngt, söka efter ngt, jaga efter ngt, gräva efter ngt etc. I denna uppsats har jag alltså 

inte systematiskt tänkt på detta, men det är en teori som kan ha inspirerat vissa delar av 

undersökningen. 
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3. Material och metod 

Föreliggande studie är en korpusbaserad kontrastiv undersökning, där jag till en början stude-

rar hur några svenska prepositioner översätts till engelska och hur några engelska prepositio-

ner översätts till engelska. På detta sätt hoppas jag att kunna fånga den stora polysemi som 

råder, både bland de engelska och svenska prepositionerna. Analysen är således kontrastiv; 

två språk studeras simultant för att ge möjlighet att forma generaliseringar om ett eller om 

båda språken.  

Language comparison is of great interest in a theoretical as well as an applied perspective. It re-

veals what is general and what is language specific and is therefore important both for the un-

derstanding of language in general and for the study of the individual languages compared (Jo-

hansson & Hofland 1994, citerat efter Garretson 2007). 

Materialet har hämtats genom excerpering i en digital parallellkorpus med källtexter och över-

sättningar på svenska och engelska. Arbetet har till viss del styrts av korpusens uppbyggnad 

och tekniska begränsningar. I avsnitt 3.1 redogör jag för korpusen och i avsnitt 3.2 för hur ex-

cerperingen och sorteringen av beläggen genomförts.  

3.1 Korpusen 

Materialet i denna uppsats är hämtat ur The English-Swedish Parallell Corpus, fortsättnings-

vis ESPC. Detta är en korpus som innehåller originaltexter och dess översättningar, både från 

engelska till svenska och från svenska till engelska. Korpusen innehåller 2,8 miljoner ord och 

är uppdelad i två delkorpusar, skönlitteratur respektive facklitteratur. 

ESPC består av 64 engelska textprov med översättningar till svenska och 72 svenska textprov 

med översättningar till engelska. Extrakten kommer från större verk och består av ca 10 000 – 

15 000 ord, ca 30–40 sidor, från början av boken. Delen med facklitteratur består av flera ord 

än delen med skönlitteratur. Texterna som proven är tagna ur är publicerade efter 1980 och de 

flesta stora engelska varieteterna är representerade i den engelska delen av korpusen. Skönlit-

teraturdelen delas upp i children’s fiction, crime and mystery, och general fiction. Översätt-

ningarna är gjorda av professionella översättare. Skönlitteraturdelen består av 100 textutdrag, 

25 i varje kategori och sammanlagt 1 328 929 ord (Altenberg, Aijmer och Svensson 2001). 

The English-Swedish Parallell Corpus är avsedd för forskning men är fritt tillgänglig endast 

på de engelska institutionerna vid Lunds och Göteborgs universitet. Studenter och forskare 

som inte hör till dessa institutioner kan emellertid få tillgång till korpusen genom att ansöka 

om det
2
. 

I denna uppsats har jag valt att använda skönlitteraturdelen av ESPC, av tidsmässiga och kor-

pustekniska skäl. Eftersom prepositioner är frekvent förekommande ord har det i flera fall 

varit nödvändigt att arbeta med en mindre andel belägg än vad de enkla sökningarna ger. Det 

                                                           
2
 Detta görs via en blankett bestående av frågor om hur man planerar att använda korpusen. Korpusen finns på 

denna hemsida: http://www.englund.lu.se/research/corpus/corpus/espc.html. 

http://www.englund.lu.se/research/corpus/corpus/espc.html
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är emellertid inte möjligt att automatiskt extrahera ett slumpmässigt urval av meningar. Därför 

har den något mindre skönlitterära delkorpusen använts för att underlätta en slumpmässig 

manuell utsortering av belägg från olika texter.  

3.2 Excerpering och sortering 

De prepositioner som valts ut och undersöks i denna studie är på svenska för, med, vid, till 

och över, och på engelska at, after, by, to och with. Valet av dessa prepositioner grundas på 

att de är vanliga och väl använda i båda språken. Det är dock inte de allra vanligaste, som 

exempelvis i eller of, eftersom materialet vid en sökning på dem i ESPC skulle bli alltför om-

fattande och svårhanterligt för att kunna användas i denna undersökning. Flera av de valda 

engelska prepositionerna används för att översätta de valda svenska, och omvänt. De flesta 

prepositioner som valts kan användas både metaforiskt och mer konkret, något som blir 

mycket tydligt i denna studie. Ett exempel på en sådan preposition är vid. I meningarna ”Han 

står vid bilen” och ”Hon är vid liv”, används ordet med spatial betydelse i den första och med 

abstrakt i den andra. 

Arbetsmetoden under korpusstudien har gått till som följer. Först görs en sökning efter en 

preposition i ESPC:s fictiondel och antalet träffar noteras. Cirka 1000 träffar per preposition 

undersöks. Om antalet träffar visar sig vara färre än 1000 undersöks alla. Är träffarna fler än 

1000 träffar har jag gjort ett representativt urval; om träffarna är runt 2000 tas varannan träff, 

är de runt 3000 tas var tredje och så vidare. I resultatet från korpusen kommer en mening i 

taget, vilket betyder att varje träff kan innehålla flera förekomster av den sökta prepositionen. 

I dessa fall väljer jag att undersöka den första av de belägg som finns i meningen. 

I nästa steg sorteras en del av träffarna bort. Det gäller inte minst de, relativt många, fall då 

prepositionen i källtexten inte har någon motsvarighet i måltexten. I ett litet antal fall beror 

detta på att en mening faktiskt lämnats oöversatt. Vanligtvis rör det sig om att en del av me-

ningen översatts med en helt annan konstruktion där ingen direkt motsvarighet till preposi-

tionen kan hittas. Ett exempel på detta är meningen ” She smiled back at him” som i materi-

alet översätts med ”Hon log tillbaka”. I den svenska översättningen saknas här motsvarighet 

till at. 

Ibland förekommer även dubbletter av vissa träffar, vilka i så fall också sorteras bort. Även 

träffar som översätts till eller är en del av olika cirkumpositioner har för enkelhetens skull 

sorterats bort. Uttryck som ”för fem år sedan” eller ”för din skull” är alltså inte med i under-

sökningen. Detta gäller dessutom belägg som vid en närmare analys i själva verket har visat 

sig tillhöra en annan ordklass. 

Av de bortsorterade uttrycken är många starkt konventionaliserade och lexikalt fasta. Dessa 

uttryck är ofta starkt dominerande i materialet och mitt intresse har därför legat på andra och 

mer ovanliga uttryck än just dessa. I undersökningen av för har 164 träffar sorterats bort, och 

många av dessa är flerordsuttryck som ”I stället för”, ”för den delen” och ”stycke för stycke, 

steg för steg”. Några uttryck där för har en lite annan innebörd har också tagits bort, exempel-
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vis ”för gott” och ”för sent”. Gällande med har 55 belägg på fasta uttryck sorterats bort, till 

exempel ”hålla med om”, ”i och med”, ”ha att göra med” och ”till och med”. Även uttrycken 

”att räkna med något” och ”bli av med” har sorterats bort. Till är förmodligen den preposition 

där flest uttryck sorterats bort, så mycket som 201 träffar. Detta beror mycket på att preposi-

tionen ofta används i en partikelliknande betydelse i uttryck som ”rycka till” eller ”skratta 

till”, där till visar att någon gör något snabbt och kanske oväntat. Andra fasta uttryck som har 

tagits bort, är exempelvis ”till exempel”, ”säga till”, ”till och med” och ”till salu”. Det är såle-

des mycket som sorterats bort gällande med och till, mycket på grund av att dessa prepositio-

ner ofta används som partiklar. Till används även ofta i bildliga metaforer, en slags konven-

tionella men ändå igenkännbara bilder. Vid har endast två fasta uttryck (11 träffar) som sorte-

rats bort, ”vid det laget” och ”ta vid”. När det gäller över har jag sorterat bort endast ett ut-

tryck, ”över huvud taget”, som används 12 gånger i materialet. 

När det gäller after, har jag valt att sortera bort 62 fasta uttryck, till exempel ”after all” och de 

ofta förekommande ”day after day” eller ”one after the other”. I utrycket ”look after” har jag 

klassat prepositionen som en partikel och den är alltså inte heller med i undersökningen. Gäl-

lande at har jag även där tagit bort 101 stycken fasta uttryck där at ingår, exempelvis ”one at a 

time”, ”at all”, ”at once”, ”at any rate” och några fler liknande. Prepositionen by utmärker sig 

lite, eftersom det inte är främst fasta uttryck som tagits bort, utan de träffar där den används 

som passivmarkör. Det är så många som 357 träffar som tagits bort på grund av detta och det 

är anledningen till att by inte översätts till ”av” i undersökningen. Några exempel på sådana 

konstruktioner i korpusen är ”Marjorie har dock redan väckts av bruset i rören” och ”Det dröj-

de inte länge förrän jag kände mig fullständigt ockuperad av en olycklig ande”. Endast två 

fasta uttryck har tagits bort för denna preposition; ”by chance” och ”step by step” och liknan-

de, dessa träffar utgör ca 20 stycken. For har 47 stycken träffar med fasta uttryck som tagits 

bort, till exempel ”for christ’s sake” och andra liknande cirkumpositioner, ”take for granted” 

och ”forever”. I undersökningen av with har ingenting tagits bort. With förefaller följaktligen 

inte användas särskilt ofta i fasta uttryck. Många av de borttagna uttrycken och användningar-

na är således partiklar och jag tolkar dem som inte betydelsebärande. De fasta uttrycken som 

tagits bort kan ibland ha en del betydelse, men dominerar så pass mycket i materialet att de 

för enkelhetens skull tagits bort.  

De kvarvarande beläggen sorteras i betydelsekategorierna spatial, temporal och annan/ab-

strakt betydelse. De mer konkreta betydelsekategorierna är uppdelade i de spatiala betydelser-

na, som främst består av befintlighet och riktning; ”Lotta står vid stolen”, ”Vi hoppade över 

diket”, och temporala betydelser, som innehåller både direkt och indirekt tidshänvisning; ”Vid 

klockan fyra” eller ”vid middagen”. Främst har kategorierna abstrakt och inte abstrakt an-

vändning använts. Sorteringen har i det stora inte orsakat särskilt mycket problem. De ord 

som har varit aningen krångliga är naturligtvis de ord och användningar som inte är självklara 

hur de ska sorteras, eftersom de ibland kanske kan sorteras som olika saker beroende på det 

perspektiv man använder. Dessa ord och uttryck var inte särskilt många. Uttrycken ”ta med” 

eller ”följa med” är två av få exempel på detta i materialet. Min första analys var att med här 

hade abstrakt betydelse, men vid närmare analys var det inte lika självklart. Till sist klassifice-

rade jag den som spatial. 
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Efter att denna första kategorisering genomförts har således de tio prepositionerna främst de-

lats upp i grupperna abstrakt och icke-abstrakt. I delstudie 1 undersöks sedan bland annat an-

tal översättningsvarianter och dess översättningar, vilket jämförs i olika tabeller och analyser.  

Jag har sedan valt att i delstudie 2 gå vidare i undersökningen med de abstrakta användningar 

som skiljts ut från de fem svenska prepositionerna. De abstrakta användningarna av de sven-

ska prepositionerna har sedan undersökts och analyserats noggrant. I denna analys har fokus 

främst legat på betydelserna hos orden på svenska och inte dess översättningar. Målet var här 

att undersöka hur och om den abstrakta användningen utvecklats metaforiskt ur en grundläg-

gande spatial bild.  

För att se om betydelserna kan förstås ur andra perspektiv än de spatiala, undersöker jag sedan 

prepositionerna för, till och över och deras översättningar till engelska. För och till valdes ut 

på grund av att det finns en förhållandevis stor överlappning både i funktionen och bruket 

mellan dem, men också med for och to. De översättningar som undersöks är de som i den för-

sta delstudien visat sig vara de absolut vanliga i abstrakt användning och följaktligen används 

i mer än 10 % av det abstrakta materialet. Över undersöks som kontrast mot de andra två, ef-

tersom ingen av de översättningar som analyseras vid till och för analyseras för över. Analy-

sen går igenom de användningar som översätts till en viss engelsk motsvarighet och försöker 

se en gemensam betydelse eller någon regel gällande dem. Den engelska prepositionen for 

analyseras också för att jämföra med användningarna av för och till. 

Som en sista delstudie i föreliggande uppsats har jag analyserat hur Norstedts stora engelsk-

svenska ordbok (2011) beskriver prepositionerna och vilka motsvarigheter eller översättningar 

som den ger till dem. Detta har jämförts med resultatet som blir tydligt i korpusundersökning-

en. På detta sätt kan vi se hur väl användningen i bruket svarar mot de rekommendationer som 

ordboken ger.  

  



20 
 

4. Delstudie I 

I detta kapitel redovisas resultatet av den första delstudien. Alla översättningsvarianter och 

dess andel i användningen, både generellt och abstrakt, går att se i uppsatsens bilaga.  

4.1 Prepositionernas översättningar  

Hur översätts de utvalda prepositionerna, från svenska till engelska och från engelska till 

svenska? Denna fråga svarar jag på med hjälp av tabell 1 och 2 nedan. Dessa tabeller visar 

beläggen från korpusen, hur många olika varianter som upptäckts och vilka varianter som 

används i mer än 10 % av antalet belägg. Genom tabellerna kan vi även göra jämförelser mel-

lan prepositionerna.  

Tabell 1: Antalet belägg på och översättningsvarianter av prepositionerna i de svenska källmeningarna 

samt antal belägg och procentandelar för de översättningsvarianter som motsvarar minst 10 % av det 

totala antalet belägg. 

 

 

Prep. 

Antalet be-

lägg totalt (n) 

Antalet över-

sättningsvari-

anter (n) 

Översättningsvarianter som motsvarar 

minst 10 % av det totala antalet belägg 

variant n % 

för 296 13 for 

to 

171 

47 

58 

16 

   of 41 14 

med 728 13 with 582 80 

till 498 12 to 343 69 

vid 429 24 at 174 40 

   by 83 19 

   on 62 14 

   to 59 14 

över 589 25 over 272 46 

   across 106 18 

För har tre varianter i tabellen som används i mer än 10 % av fallen. For är den absolut vanli-

gaste översättningen med 58 % av användningen, medan to och of endast används i 16 % re-

spektive 14 %. Med har endast en variant som får mer än 10 % i materialet, with, som används 

i så mycket som 80 % av alla översättningar. Viktigt att påpeka är att det ändå faktiskt finns så 

många som 13 varianter till översättning av med, vilket gör att det kanske inte alltid är så en-

kelt att översätta ordet ändå. Till har också endast en variant som används i mer än 10 %. Det 

är to, och den används i 69 % av materialet, men liksom i fallet med med är det viktigt att 

minnas att det finns 11 översättningar till, som alla kan användas på många olika sätt och i 

olika situationer.  

Prepositionen vid är den svenska preposition som har flest varianter som används i mer än 

10 % av fallen. At används i 40 % av fallen och är vanligast. De andra tre, by, on och to, an-

vänds alla i mindre än 20 %, vilket gör att det är svårt att säga att det finns någon översättning 

som är mest naturlig. Genom detta resultat syns det att vid är en preposition som är väldigt 
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svår att översätta, särskilt eftersom den har så många som 24 översättningsvarianter. Polyse-

min hos denna preposition är således betydande. Två översättningsvarianter till över, används 

i mer än 10 % av fallen. Over används mest, i 46 % av fallen, och across används i 18 %. 

Tydligt är att over används i fler situationer än across, som endast används spatialt (jfr ned-

an). 

Tabell 2 anger utfallet för prepositionerna i de engelska källmeningarna. Tre av dem har en-

dast en variant som används i mer än 10 % av materialet. After har den mest givna översätt-

ningen, efter, som används i 82 % av alla översättningar. Det finns även endast 8 varianter allt 

som allt för after i materialet, vilket gör att efter är en förhållandevis naturlig översättning. 

Prepositionerna for översätts i 48 % av fallen med för och det är den enda översättningen av 

18 som används i mer än 10 %. Detta gör att det är viktigt att inte glömma de återstående 17 

varianterna. Prepositionen with har även den endast en variant som används i mer än 10 % av 

fallen, med som används i 82 %. Även här bör man minnas att det finns 18 varianter som an-

vänds i översättning, men med är samtidigt en tydlig och naturlig översättning. Detta speglas 

även i fallet med med och dess översättning till with (jfr tabell 1 ovan). 

Tabell 2: Antalet belägg och översättningsvarianter av prepositionerna i de engelska källmeningarna 

samt antal belägg och procentandelar för de översättningsvarianter som motsvarar minst 10 % av det 

totala antalet belägg.  

 

 

Prep. 

Antalet be-

lägg totalt (n) 

Antalet över-

sättningsvari-

anter (n) 

Översättningsvarianter som motsvarar 

minst 10 % av det totala antalet belägg 

variant n % 

after 338 8 efter 276 82 

at 625 22 på 264 42 

   vid 144 23 

   i 111 18 

by 285 27 genom 

vid 

med 

i 

80 

67 

40 

28 

28 

26 

16 

11 

for 542 18 för 259 48 

with 942 19 med 773 77 

At har tre varianter som används i mer än 10 % av översättningarna, med på som den vanli-

gaste med 42 %. Vid används i 23 % och i 18 %. Det är således förhållandevis nära mellan 

dessa tre översättningar och det blir därför svårt att säga att någon av dem är mer naturlig än 

någon annan. Dessutom finns det 21 övriga översättningar av denna preposition. Polysemin är 

följaktligen omfattande även här. By är den engelska preposition som har flest varianter som 

används i mer än 10 % av fallen, fyra stycken. Genom är vanligast, med 28 %, men det är nära 

till de andra tre som ligger på 26, 16 och 11 %. Det finns även 26 övriga varianter till som inte 

kommer över 10 %, men ändå används minst en gång i materialet. Även här blir det således 

tydligt att polysemin är stor och att det inte är särskilt lätt försöka översätta denna preposition. 

Det är således fem av de tio prepositionerna i undersökningen som bara har en översättning 

som tar sig över 10 % i användningen. Hälften av de undersökta prepositionerna har alltså fler 

än en variant med mer än 10 %. Något som är viktigt att minnas och som jag påpekat flera 
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gånger redan, är att det trots att det ser ut att vara kanske en eller två översättningar som an-

vänds mest, så finns det ofta många flera att välja mellan. Det är mycket viktigt att minnas 

polysemin i alla prepositioner i denna undersökning. 

4.2 Abstrakta betydelser och dess översättningar 

I detta avsnitt besvaras den andra frågeställningen i denna undersökning. Hur hör de utvalda 

prepositionerna och dess översättningar samman med betydelsekategorierna abstrakt och icke-

abstrakt betydelse? I tabell 3 visas hur de abstrakta användningarna av de svenska prepositio-

nerna översätts till engelska. 

Tabell 3: Redovisning av antal och andel belägg med abstrakt användning i de svenska källmeningarna 

samt antalet abstrakta översättningsvarianter för de översättningsvarianter som motsvarar minst 10 % 

av det totala antalet abstrakta belägg. 

 

 

 

Prep. 

Antalet 

belägg 

totalt (n) 

Belägg med abstrakt 

användning 

Antalet över-

sättningsvari-

anter i abstr. 

användn. (n) 

Översättningsvarianter som mot-

svarar minst 10 % av antalet  

abstrakta belägg 

n % variant n % 

för 296 246 83 11 for 140 57 

     to 45 18 

     of 41 17 

med 728 717 98 11 with 582 81 

till 498 232 47 7 to 135 58 

     for 32 14 

     into 25 11 

vid 429 91 21 8 to 51 56 

     at 19 20 

över 584 162 28 13 over 61 38 

     about 36 22 

     of 25 15 

I tabell 3 kan vi se att de flesta av de svenska prepositionerna i abstrakt användning har fler än 

en översättning som används i mer än 10 % av användningarna. Det är endast med som har en 

enda variant, with, med 81 %. Detta är likadant som i tabellen gällande all användning i mate-

rialet. För, till och vid har alla tre varianter som används i 10 % av fallen. När det gäller för 

används for i 57 % av översättningarna, medan to och of används i 18 respektive 17 %. För är 

således den mest naturliga översättningen av for i abstrakt betydelse. Det är även samma över-

sättningar som ligger i topp, som i undersökningen av alla användning, till och med i samma 

ordning.  

Till har tre översättningar, varav två ligger relativt jämnt. For och into används i 14 % respek-

tive 11 %. Intressant är att skillnaden här blir stor mot tabell 1, där till endast har en översätt-

ningsvariant som tar sig över 10 %. To används däremot i 58 % och är alltså ett förhållandevis 

naturligt val av översättning.  

Vid har två varianter som används i mer än 10 %, to som används i 56 % av fallen och at som 

används i 20 %. To är således uppenbart vanligare som översättning. Intressant är att at, som 
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är mest använd när det gäller all användning är minst använd här, medan to är minst använd 

när alla användningar räknas och mest när endast den abstrakta användningen är med. Det är 

två varianter som tog sig in i tabell 1 gällande vid, by och on, som inte gör det när man endast 

räknar den abstrakta användningen. Anledningen till detta är förmodligen att dessa översätt-

ningar är mycket spatiala och helt enkelt inte förekommer abstrakt särskilt ofta i materialet. 

Över har också tre varianter som används i mer än 10 %, när det gäller abstrakta betydelser. 

About används i hela 22 % av fallen, medan of används i 15 %. Dessa kommer långt ner i ta-

bell 1, men är här en av de vanligaste. Over används i 38 % och blir därför en viktig och na-

turlig översättning. Att about är så pass vanlig har förmodligen att göra med att det i min 

skönlitterära korpus är vanligt med uttryck som ”han var bekymrad över det”. Förändringen 

från tabell 1 är stor, i abstrakt användning tar sig dubbelt så många varianter in i tabellen. Det-

ta beror förmodligen på att om man tar bort de spatiala betydelserna av över, så blir materialet 

inte lika stort och fler har möjlighet att ta upp mer än 10 %.  

Två av prepositionerna används till mycket stor del abstrakt. For har 83 % och med 98 %. Det 

är tydligt att det är två av de svenska prepositionerna som är mest ”typiskt” spatiala som inte 

har någon särskilt stor andel abstrakta användningar, vid och över. För och med är tydliga 

abstrakta prepositioner som sällan används spatialt. Dessa två prepositioner har även många 

översättningsvarianter som används abstrakt. När det gäller för är det endast två varianter som 

inte används abstrakt och detsamma gäller med. Översättningsvarianterna för över i abstrakt 

användning sticker ut lite här, eftersom de är så många som 13 stycken, trots att över inte an-

vänds abstrakt särskilt mycket i materialet i allmänhet. Viktigt att minnas är dock att 13 

stycken endast är ungefär hälften av alla varianter som används för att översätta över i all-

mänt.  

Tabell 4 visar hur de engelska prepositionerna översätts till svenska i de fall då de används i 

abstrakt betydelse. Av de engelska prepositionerna som används i abstrakt betydelse är det tre 

stycken som endast har en översättning som används i mer än 10 %. Dessa tre används alla i 

mer än 50 %. 

After översätts i 92 % med efter, även i abstrakt betydelse. Det är således en preposition som 

med mycket stor sannolikhet översätts med efter, särskilt eftersom det endast finns två val-

möjligheter enligt materialet. För översätter i 55 % av fallen for, men det finns 15 till över-

sättningar som används till för i abstrakt betydelse, vilket gör att det inte är säkert att för är 

den bästa i alla lägen. Polysemin syns följaktligen även här. With översätts i 82 % till med, 

vilket gör det till en naturlig översättning, men det finns även här många fler översättningar, 

20 stycken, som man måste överväga.  
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Tabell 4. Redovisning av antal och andel belägg med abstrakt användning i de engelska källmeningar-

na samt antalet abstrakta översättningsvarianter och procentandelar för de översättningsvarianter som 

motsvarar minst 10 % av det totala antalet abstrakta belägg. 

 

 

 

Prep. 

Antalet 

belägg 

totalt (n) 

Belägg med abstrakt 

användning 

Antalet över-

sättningsvari-

anter i abstr. 

användn. (n) 

Översättningsvarianter som mot-

svarar minst 10 % av antalet  

abstrakta belägg 

n % variant n % 

after 338 12 4 2 efter 11 92 

at 625 67 10 13 på 17 25 

     i 

över 

åt 

14 

8 

7 

21 

12 

10 

by 285 189 66 22 genom 80 42 

     med 40 21 

for 542 434 80 15 för 237 55 

with 942 941 100 20 med 773 82 

After, for och with översätts till samma sak både när man räknar all användning och den ab-

strakta. Det sker alltså ingen större förändring när man tar bort de spatiala och temporala an-

vändningarna. Detta beror, när det gäller for och with, på att de från början hade sin stora 

övervikt mot den abstrakta användningen (80 % respektive 100 %) och alltså inte kunde för-

ändras särskilt mycket till tabell 4. När det gäller after är det mera troligt att materialet är för 

litet för att det ska bli någon större skillnad 

By har två översättningar som används i mer än 10 %, genom med 42 % och med som an-

vänds i 21 %. Det finns sammanlagt 22 olika varianter som används för att översätta by i ab-

strakt betydelse, så även här är polysemin betydande och det är svårt att säga att någon över-

sättning är naturligare än någon annan. I en jämförelse med tabell 2 har by här tappat två 

översättningar, nämligen de två mest spatiala; vid och i. 

At har i abstrakt betydelse fyra olika varianter som används i mer än 10 %, men ingen av des-

sa har särskilt betydande del. På är vanligast och används i 25 %, medan i används i 21 %. 

Dessa två har ganska liknande betydelse. Över och åt används i 12 respektive 10 %. Det är 

alltså en mer variant som tar sig in i denna tabell, än i tabell 2. Det är åt, som är en ganska 

ovanlig preposition, men som när materialet blir mindre får chans utgöra större procentandel. 

Tre av de engelska prepositionerna används till stor del abstrakt i materialet. By används till 

66 % abstrakt, for till 80 % och with till 100 %. Liksom för de svenska prepositionerna är det 

tydligt att de två prepositioner som inte används särskilt mycket abstrakt i materialet, är en 

som är tydligt temporal och en som är spatial. De andra tre har många fler abstrakta använd-

ningsområden. By är intressant, eftersom den bara har lite över 50 % abstrakt. Den är således 

egentligen någon slags blandning mellan abstrakt och spatial. For och with speglar i sin stora 

abstrakta användning de svenska motsvarigheterna för och med. De engelska prepositionerna 

behåller förhållandevis många av översättningsvarianterna om vi ser på de abstrakta använd-

ningarna. After behåller endast 2 av 8, men de andra fyra använder mer än hälften eller i prin-

cip alla i abstrakt användning.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att det är viss skillnad mellan de svenska och de engelska pre-

positionerna, när det kommer till den abstrakta betydelsen. Av de svenska prepositionerna har 

tre av fem fler än en variant som används i mer än 10 %, till skillnad från när man räknar med 

alla. Av de engelska är det istället tre stycken med endast en variant. Samtidigt är polysemin 

tydlig även här och det blir ännu viktigare att inte glömma alla de varianter som inte används i 

mer än 10 % av materialet, men som faktiskt används. Antalet varianter som används för att 

översätta prepositionerna i abstrakt betydelse varierar mycket från preposition. Vissa preposi-

tioner är mer abstrakta till sin karaktär och då används nästan alla varianter abstrakt, medan 

andra prepositioner är mer klassiskt spatiala och kanske endast används i någon enstaka ab-

strakt betydelse, vilket gör att bara några enstaka används i detta fall. 
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5. Delstudie II 

I detta kapitel presenteras resultatet i uppsatsens andra delstudie. I avsnitt 5.1 analyseras de 

svenska prepositionerna utifrån deras etymologi i avsikt att komma åt i vilken mån polysemin 

kan förstås som ett utslag av metaforisk utveckling. I avsnitt 5.2 görs en mer detaljerad studie 

av bruket de svenska prepositioner i studien som har tre engelska motsvarigheter som svarar 

mot minst 10 % av antalet abstrakta belägg, nämligen för, till och över. Syftet med denna ana-

lys är att se om man kan komma åt andra sidor av abstrakta prepositioners polysemi. I avsnitt 

5.3 sammanfattas delstudiens viktigaste slutsatser. 

5.1 Övergripande betydelseanalys av de svenska prepositionerna 

med utgångspunkt i deras etymologi 

I denna delstudie beskrivs först de svenska prepositionerna etymologiskt. Jag ställer mig frå-

gan om det alltid finns en spatial grundbetydelse till dem. Går det att i ett diakront perspektiv 

förstå den nutida användningen av prepositionerna som ett resultat av en genom tiderna meta-

foriskt utvecklad polysemi som har sin utgångspunkt i spatiala relationer? Och är denna meta-

forik i så fall genomskinlig för språkbrukare idag? Kan språkbrukare se och förstå den? För de 

inledande etymologiska uppgifterna i delavsnitten nedan hänvisas till SAOB, som avser Sven-

ska Akademiens ordbok, och SEO, som avser Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok (3:e 

uppl. 1948). 

5.1.1 För 

Prepositionen för är besläktad med bland annat grekiskans παρά ’vid, längs, förbi’ och πρό 

’framför, före’ och latinets pro ’framför, för’ och præ ’framför, före’. (SAOB: för prep.) Det finns 

också, naturligtvis, ett nära förhållande mellan prepositionerna för och före. Intressant nog 

användes tidigare även före i ganska hög grad där vi nu har endast för. (SAOB: före prep.) 

Uppdelningen idag motsvarar i princip de latininfluerade prefixen pro- (för) och pre- (före). 

Betydelsen ’framför’ är i grunden konkret och spatial. Ibland är det relativt enkelt att i an-

vändningar som i denna studie klassats som abstrakta tolka bruket som en metaforisk utvidg-

ning av den spatiala grundbetydelsen. Uttrycket ”Jag berättade allt för honom” kan ses som en 

spatial bild, att personen stod framför honom och berättade. Något liknande gäller i meningar 

som ”Han spelade dragspel för mig” och ”Hanna Frankenstein tyckte av princip inte om när 

man fjäskade för henne”. Personen kanske inte står framför någon på ett konkret sätt i denna 

betydelse, men det är sannolikt att det är därifrån denna formulering kommer. 

Betydelsen ’framför’ framstår däremot inte i sig själv som dynamiskt riktningsangivande, 

men det är möjligt att något/någon som befinner sig framför/inför något annat lätt frammanar 

en bild av närmandet mot ett mål, som också kan leda tanken till en avsikt, ett ändamål med 

en handling – i förlängningen vad något är avsett för. I meningen ”Planet gick in för land-

ning” finns en riktning i betydelsen. Planet börjar gå in mot sitt mål, för landning. I meningen 
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”Vägen passerar nedrasade torvlador och meningslösa ställningar för torkning av strötorv” 

uttrycker prepositionsfrasen vad ställningarna är avsedda för.  

I andra fall kanske man i första hand vill se förklaringen till bruket av för utifrån en konceptu-

ell metafor: FÖR ÄR BRA/POSITIVT (– MOT ÄR DÅLIGT/NEGATIVT). Det gäller t.ex. i meningen 

”Jag gör det för familjen”, där prepositionsfrasen uttrycker förmånstagaren. Det finns två 

andra prepositioner som används för en tjänst eller gåva, till eller åt. Skillnaden mellan dessa 

tre prepositioners betydelse bestäms främst av deras kontext. Till används ofta om en konkret 

present och associerar nära till den fysiska överflyttningen. Åt används då någon gör något i 

någon annans ställe, medan för främst brukar användas om en tjänst.  

Det finns också många abstrakta användningar av för som är svårare att tolka som utvidg-

ningar av den spatiala betydelsen ’framför’ eller utifrån den konceptuella metaforen FÖR ÄR 

BRA, t.ex. ”Vad är det för ras?” och ”det är vanligt för honom”. Jag återkommer till använd-

ningen av för i avsnitt 5.2.1. 

5.1.2 Med 

Prepositionen med är besläktad med grekiskans μετά ’bland, med’ och med förleden mid-, som 

till exempel finns i ordet midsommar. (SAOB: med prep.). Här kan vi alltså se den spatiala ut-

gångspunkten för denna preposition vars användning i materialet jag betraktat som i princip 

uteslutande abstrakt. 

I ganska hög utsträckning kan man dock se en möjlig utvidgning från en användning av med i 

den spatiala betydelsen, ’bland’, till ett uttryck för (själslig) gemenskap och vidare till uttryck 

för företeelser av olika slag som, avsiktligt eller oavsiktligt, permanent eller tillfälligt, följer 

med något annat. Gemenskapen ska i princip förstås som symmetrisk mellan (förhållandevis) 

likvärdiga parter och medföljandet som asymmetriskt. 

Exempel på det förra ser vi t.ex. i meningar som ”Man kan inte påstå att hon direkt pratade 

med någon” eller ”Han berättade att deras far hade planer på att gifta sig med hemhjälpen”. I 

denna analys går det även att fundera på de två motparterna med och mot. En person kan an-

tingen vara med eller mot någon eller något. Man är med den man känner gemenskap med och 

emot den man inte känner gemenskap med. 

Exempel på den asymmetriska medföljande-betydelsen går att se i exempel som ”en fasans-

full gestalt med stripigt hår”, ”mannen med ficklampan ” och ”[…] sade hon med en artig be-

toning av inte”. Inte sällan är prepositionsfraser som inleds med med uttryck för medel, som 

t.ex. i ”[…] klatschade hästen över skinkan med aspspöet” eller ”Fritz […] baddade värdigt 

pannan med sin snusnäsduk”. 

Lakoff och Johnson (1980) diskuterar varför ordet with både används för betydelsen instru-

ment eller medel och följeslagande. De skriver att det är en allmän uppfattning att preposi-

tionsvalet är helt godtyckligt. Men, skriver Lakoff och Johnson, under förutsättning att ordet 

betyder just följeslagare, är det inte någon tillfällighet att det även indikerar medel, eftersom 
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vårt konceptuella system är strukturerat efter den konceptuella metaforen ETT INSTRUMENT 

ÄR EN FÖLJESLAGARE. Denna metafor kommer sig av att människor ofta behandlar vissa in-

strument/medel som följeslagare, till exempel genom att ge sin bil ett namn (a.a., s. 134). På 

engelska är det alltså ett systematiskt och inte tillfälligt faktum att samma ord som indikerar 

följeslagande även indikerar medel. Med få undantag stämmer denna princip, enligt förfat-

tarna, även i världens språk i övrigt; den grammatiska figur som indikerar följeslagande indi-

kerar också medel. (a.a., s. 135). Detta resonemang kan, som framgått ovan, tillämpas också 

på svenskans med. 

5.1.3 Till 

Prepositionen till har sitt ursprung i ett urgermanskt substantiv med betydelsen ’mål’, ’slut’ 

eller ’gräns’, jfr tyskans Ziel ’mål’. (SAOB: till prep.) Betydelsen hos prepositionen till präglas 

mycket av riktning och mål, och det är ganska lätt att se hur sådana betydelser kan användas 

metaforiskt för abstrakta relationer. 

En klassisk abstrakt användning av till är den i meningar som ” Vassego – till faster!”, där 

prepositionsfrasen uttrycker en mottagare. Här är det spatiala ursprunget tydligt, eftersom 

något överförs rent fysiskt till någon. Men till används även för mottagare vid kommunikativa 

handlingar, som t.ex. i ”Han ringde aldrig till systern” eller ”Man kan inte säja ordet förr till 

dej förrän du värjer dej”. 

Prepositionsfraser som inleds med till är också vanliga som uttryck för hur någon eller något 

inträder i ett nytt tillstånd eller liknande. Inte sällan kan någon/något förvandlas till, utvecklas 

till, övergå till eller göras om till något annat. Bildligt kan man se det som en förflyttning till 

ett mål. Ett exempel från materialet är meningen ”De plånade ut mamma och pappa till dim-

miga skuggfigurer som försvann allt längre och längre bort”. 

Från uttryck för abstrakta mål är steget till ändamål och funktion inte så långt; man kan ha 

något till något, använda något till något, men även duga till något osv. Exempel ur materialet 

är ”1 ¼ kg innanlår till sjömansbiff”, ”vad ska detta tjäna till” och ”Hon fick etthundrafemtio 

pund av hans fåtaliga pund till utstyrsel”. 

Prepositionen till används också för att uttrycka till- eller samhörighetsrelationer, ibland som 

alternativ till andra uttryckssätt. Till exempel kan Torstens söner omtalas som ”söner till Tor-

sten”, köksdörren som ”dörren till köket” osv. Metaforiken märks här i uppfattningen att nå-

got till-hör (eller hör till) något annat. 

Ibland är det svårare att se en spatial grund för abstrakta användningar av till, som t.ex. i ”li-

ten till växten” eller ”Både till format och utseende var han en obetydlig man”. 

5.1.4 Vid 

Prepositionen vid, som etymologiskt sett motsvarar engelskans with, har genomgått en tydlig 

betydelseförskjutning i nysvenskan. Fornsvenskans viþ kunde betyda såväl ’emot’ och ’med’ 
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som ’vid’. Numera har de förra betydelserna (’emot, ’med’) gått förlorade, men rester av bru-

ket föreligger i uttryck som talas vid och nämna vid namn. (SEO: 1338) I mitt material note-

rar jag även att (den västerbottniske författaren) Torgny Lindgren använder uttryckssätt som 

”prata vid varandra” och ”jämfört vid”, där standardspråket skulle använda med. 

Vid är en preposition med främst konkret spatial användning. Oftast uttrycker fraser inledda 

med vid befintlighet. Men ungefär en femtedel av mina belägg har abstrakt betydelse. En del 

av dessa är förhållandevis lätta att se som metaforiska utvidgningar; man kan t.ex. bildligt 

snudda vid något eller dröja vid något. I andra uttryck anger prepositionsfrasen en metaforisk 

plats eller ett metaforiskt tillstånd, som t.ex. i ”Och kanske inte varit vid liv nu” eller ”andra 

menade att han nog inte riktigt var vid sina sinnens fulla bruk”. 

Ibland har uttryck med vid en abstraktare innebörd än motsvarande uttryck med i. Det är till 

exempel vanligt i materialet att man håller fast vid något, vilket förmedlar en mer abstrakt 

förståelse än när man håller fast i något. Det går att hålla fast vid en idé eller en känsla, men 

det låter lite konstigt att hålla fast vid bordskanten eller någonting mer konkret.  

Nästan trettio procent av de abstrakta användningarna i mitt material avser belägg med verb-

fraserna vara van vid något eller vänja sig vid något. Här är det svårt att koppla till någon 

spatial bild. Engelskan använder i de ekvivalenta fraserna to (be/get used to; accustom to), 

vilket delvis förklarar just denna prepositions dominans när det gäller översättning av de ab-

strakta beläggen. 

5.1.5 Över 

Prepositionen över går ytterst tillbaka på ett indoeuropeiskt *up-er(i), som också återfinns i 

grekiskans hyper och latinets super, båda med betydelsen ’över’. (SEO: 1470) Den är utpräg-

lat spatial till sin betydelse och är den av de svenska prepositionerna i min undersökning som 

har lägst andel abstrakta användningar. Vissa abstrakta användningar kan relativt lätt förstås 

som metaforiska, medan det är svårare med andra. 

Till de abstrakta användningar där en metaforisk utvidgning kan ses hör bestämningar till ord 

som lista, karta, register etc. genom att sådana företeelser ger en över-sikt över något. 

I andra abstrakta användningar av över kan vi även se en orienterande metafor som nämns i 

Lakoff & Johnson 1980, närmare bestämt den metafor som handlar om kontroll, hierarki och 

makt. Denna metafor hör till dem som har sin grund i att människan har en kropp som funge-

rar på ett visst sätt i det spatiala rummet. De ger ett koncept av rumslig orientering och som 

baseras på fysisk och kulturell erfarenhet. (a.a., s. 14).  

Den konceptuella metaforen är ATT HA KONTROLL ELLER MAKT ÄR UPP; ATT VARA FÖREMÅL 

FÖR KONTROLL ELLER MAKT ÄR NED. Den fysiska grunden är att den fysiska storleken van-

ligtvis korrelerar med fysisk styrka och att vinnaren i en kamp oftast är högst upp (Lakoff & 

Johnson 1980, s.15). Den konceptuella metaforen BRA ÄR UPP ger upp en orientering mot ge-

nerellt välbefinnande, något som syns i KONTROLL ÄR UPP. STATUS ÄR UPP hör också ihop med 
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denna metafor (Lakoff & Johnson 1980, s.18). ”Han för annars befäl över kungliga skepp och 

domderar inte” och ”en man utan makt ens över sin egen hustru – eller sina egna barn”, är två 

meningar ur undersökningens material som visar denna metafor. 

Även måttsmetaforen som används i betydelsen ’mer än’ är en klassisk metafor från Lakoff & 

Johnson 1980. Exempel på meningar med över i denna betydelse är t.ex. ”Några hade också 

varit alltför gamla, över tjugu år” och ”Jag har suttit i över fyra timmar”. Detta är en så kallad 

ontologisk metafor, som hjälper människan att förstå begrepp och substans genom att kvanti-

fiera dem (a.a., s. 25). De ontologiska metaforerna delas in i entitet- och substansmetaforer 

samt behållarmetaforer. ”Mer än”-metaforen hör således till den förra typen. Användandet av 

den i grunden spatiala prepositionen över ger oss i denna situation en bild som är enklare att 

förstå.  

I andra användningar av över är det inte lika lätt att se att eller hur bruket skulle ha uppstått 

metaforiskt ur den spatiala bilden. Inte minst gäller det de ganska vanliga fall då prepositions-

frasen antingen uttrycker föremålet för en mental process eller föremålet för känslor eller 

känsloyttringar. Till den förra kategorin hör verbfraser som fundera över, grubbla över, undra 

över. Till den senare kategorin hör fraser som bekymra sig över, glädja sig över, känna välbe-

hag över och ett ganska stort antal liknande uttryck. I vissa fall kan prepositionen över bytas 

mot någon annan, t.ex. på som i fundera på eller åt som i glädja sig åt; man kan även vara 

glad i eller för något lika väl som över något. 

5.2 Närstudie av tre svenska prepositioner i abstrakt användning 

I detta avsnitt specialgranskar jag beläggen på de svenska prepositioner i studien som har tre 

motsvarigheter på engelska som svarar för minst 10 % av beläggen vid abstrakt användning. 

Frågan är i vilken utsträckning de olika engelska ekvivalenterna går att kopplas till specifika 

användningar av en viss svensk preposition. En tanke bakom metoden är att ett autentiskt ma-

terial kan tydliggöra vilka typrelationer eller konstruktioner som prepositionen uttrycker re-

spektive medverkar i genom att relationerna/konstruktionerna konkretiseras med viss fre-

kvens. I förlängningen skulle sådana mönster kunna ligga till grund för någon slags ”regler” 

för vanliga användningar av olika prepositioner. 

De svenska prepositioner som tas upp nedan är för, till och över. Eftersom det finns en ganska 

stor funktionell överlappning i bruket av för och till respektive engelskans for och to, tar jag 

nedan upp just för och till i avsnitt 5.2.1. Jag gör även en översiktlig jämförelse med engels-

kans for som användningen ser ut i mitt material. I avsnitt 5.2.2 diskuterar jag över med sam-

ma metod. I avsnitt 5.2.3 kompletteras analysen med en kommentar om vad som kommit fram 

beträffande prepositioner i olika känslouttryck. Genomgången tar fasta på de användningar 

som framstår som mest frekventa i mitt material. 
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5.2.1 Analys av för och till och en jämförelse med engelskans for 

Det råder en relativt stor överlappning mellan svenskans för och till och engelskans for och to 

i den betydelsen att de sammantaget används på ett liknande sätt, men inte i den meningen att 

det råder en ett-till-ett-relation mellan å ena sidan för och for och å andra sidan till och to. För 

översätts oftast med for men ibland med to, och till översätts oftast med to, eller i vissa fall 

med into, och ibland med for. Gränsen mellan bruket av svenskans för och till går helt enkelt 

inte på riktigt samma ställen som den mellan engelskans for och to.  

5.2.1.1 Översättning av för med for och to 

En stor del av de abstrakta användningarna av för i mitt material kan specificeras utifrån rek-

tionens roll eller betydelse i sammanhanget. I regel har engelskan i dessa fall en tydlig ekvi-

valent. Den vanligaste är for och den näst vanligaste to.  

For används som översättning av för vid vad man kan kalla dubbelriktade transaktioner, dvs. 

när x byts mot y. Vid verben sälja, köpa och hyra utmärker för betalningsmedlet. Den svenska 

meningen ”Vill du fråga från oss om han säljer det för tjugofem kronor?” översätts alltså till 

”would you ask him for us if he would sell it for twenty-five kronor?” och ”För tio kronor får 

ni hyra roddbåten” översätts till ”you can hire the rowing boat for ten kronor”. Vid verb som 

betala, ge, ta, ta (emot) och få utmärker för varan eller tjänsten. ”I allmänhet brukar de få be-

tala dyrt för sin aningslöshet” översätts ”[…] they are usually made to pay dearly for their 

lack of foresight”, ”Då fick vi bidrag för allt möjligt […]” blir ”we got subsidies for all sorts 

of things” och ”men du är snäll när du räddar livet på mej, det ska du ha tack för!” översätts 

till ”but it’s nice of you to save my life, and I thank you for it!”. Det går emellertid även att få 

eller ge någon pengar till något. I dessa fall markerar prepositionen istället vad summan är 

avsedd för och i engelskan används även i dessa fall for.  

För översätts också till for i fall då rektionen är uttryck för en förmånstagare och liknande. 

Det är för den som en tjänst eller liknande är riktad till. Exempel på sådana meningar är ”vem 

han egentligen arbetade för […] var för tillfället inte särskilt lätt att komma underfund med” 

som översätts med ”at the moment there was no way he could find out who he was really 

working for […]” och ”de ställde alltid upp för henne” översätts med ”they did all they could 

for her”. 

Översättning till for kan också handla om för den/det som (en handling av) aktning, respekt, 

känsla etc. avser. Detta kan vi se i ”[…]så han kände liksom ett ansvar för honom” med över-

sättningen ”[…] so he felt a kind of responsibility för him” och ”Ronja skrek, nu var hon rädd 

för sitt liv” med översättningen ”Ronia screamed, afraid for her life”.  

Översättningen for används också i uttryck som anger för vem eller vad något är avsett. I det 

prototypiska fallet används prepositionsfraser med för i detta avseende som attribut. De an-

vänds även i verbfraser som vara till för eller finnas till för, men ibland även i andra kontex-

ter. ”en anstalt för vanartiga barn” översätts till ”some reformatory for bad boys” och ”För att 
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oväsen är till för bilar och amatörer” med översättningen ”noise is for cars and amateurs, see”, 

är två exempel på detta.  

Det finns en användning av för, där engelskan växlar mellan for och to, ofta utan någon sär-

skilt märkbar effekt på betydelsen. Detta gäller meningar där för anger för vem (eller någon 

gång vad) satsens innehåll i övrigt är giltigt. I det prototypiska fallet bygger denna sats på en 

kopulakonstruktion, t.ex. enligt mönstret ”x var y för NN”, och prepositionens rektion ger 

uttryck för en upplevare. ”Det var för honom en källa till ständig tillfredsställelse att märka 

[…]” översätts med ”for him it was a source of continual satisfaction to see […]”, alltså med 

for. Men engelskan använder alltså prepositionen to nästan lika ofta i dessa fall. ”I så fall mås-

te det vara nåt ganska skrämmande, åtminstone för hundar” översätts exempelvis till ”It must 

have been something rather frightening, at least to dogs” och ”För honom var jag en hjälte 

[…]” till ”To him I was a real hero […]”. Det finns följaktligen ingen tydlig avgränsning mel-

lan användningen av for och to i denna betydelse.  

Översättningen med to används däremot mera entydigt för uttryck som avser mottagaren av 

en kommunikativ handling eller liknande. På svenska markerar man också ofta mottagaren 

med till, inte för, inte minst i samband med verbet säga; man säger ju något till någon (se vi-

dare nedan). Men ibland använder svenskan för även här. Man kan t.ex. skratta¸ le och säga 

saker för sig själv. ”Hon skrattade för sig själv […]” översätts ”She laughed to herself […]”. 

Men det finns även andra kommunikativa handlingar som på svenska konstrueras med för 

istället för till, t.ex. ljuga för någon, där engelskan har to. ”Dessutom skulle han aldrig behöva 

ljuga för henne […]” översätts till ”Moreover, he would never need to lie to her […]”. 

To används också för översättning när någonting påverkar nominalfrasen på något sätt i till 

exempel uttrycken ”vara öppen för något”, ”mottaglig för något” och ”tillgänglig för något”. 

Här finns således en tydlig betydelse av påverkan, vilket syns i meningen ” Dessutom låg 

Firth of Lorne öppet för Atlantens fulla kraft” som översätts med ”Into the bargain, the Firth 

of Lorn lay open to the full force of the Atlantic”. Även i uttrycket ”bekant för” används to 

som översättning och här är nominalfrasen en upplevare. Ett exempel på en sådan mening är 

”Den var bekant endast för honom själv och några avflyttade byggnadsarbetare vid tunnelba-

nan”, med översättningen ”It was known only to himself and a few construction workers on 

the underground who had moved on some time ago.” 

5.2.1.2 Översättningar av för med of 

Förutom for och to används även of som översättning av för i abstrakt användning i mer än 

10 % av översättningarna. Det är framförallt i två typfall där detta förekommer. Det ena är när 

en prepositionsfras med för används som ett alternativ till genitivattribut; man kan t.ex. tala 

om ”chefen för avdelningen” istället för ”avdelningens chef” eller om ”en agent för en främ-

mande makt” istället för ”en främmande makts agent”. Det andra typfallet där för översätts 

med of är i känslouttryck som avser rädsla och skam. ”Rädd för” översätts som bekant med 

”afraid of”, men även ”skämmas för” översätts med of: ”ashamed of”.  
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5.2.1.3 Översättning av till med to, into och for 

Prepositionen till har en relativt tydligt primär spatial betydelse av riktning mot ett mål, vilken 

märks tydligt även i många abstrakta användningar genom den uppenbara metaforiken. När så 

är fallet är den engelska motsvarigheten vanligen to.  

En mycket frekvent användning av till och to gäller t.ex. uttryck för mottagare. Mottagandet 

kan avse fysiska föremål som i ” Sedan firade hon ner remmen till Birk […]” översatt ”Then 

she lowered the rope to Birk […]”. Det kan även avse abstrakta ting; i följande mening avser 

överlämnandet såväl konkreta som abstrakta objekt: ”När det gäller pengar och komplicerade 

förhandlingar lämnar hon det till mig.” översatt till ”Anything to do with money or complica-

ted negotiations, she hands over to me.” Det händer emellertid också att till vid mottagare 

översätts med for, som t.ex. i ”En aster till faster” med översättningen ”An Aster for Auntie” 

eller ”Pentti var det slags typ som man nu, ännu år 1982, kunde komma på med att slå grönt 

gräs till sina trädgårdskaniner kring traktens vägrenar i vårkvällarna […]” som översätts 

”Pentti was the type you might still come across, even in 1982, cutting fresh grass for his rab-

bits along the roadside verges in the spring evenings […]”.  

To används också som översättning när det gäller mottagaren vid direkt kommunikation. Det 

är främst översättning av uttrycket säga ngt till ngn som syns här, men det förekommer också 

andra verb som har att göra med kommunikation, i materialet. Några exempel är ”Hon sade 

inget till dem, inte ens adjö när hon gav sig av till Stockholm där båtarna finns som lägger ut 

mot Karelen.” med översättningen ” She said nothing to them, not even goodbye when she 

left for Stockholm, from where the boats left for Karelia.” och ” Stanley krävde förklaringar, 

vädjade till hinduens affärsmoral […]” översätts med ”Stanley demanded explanations, ap-

pealed to the Hindu's business ethics […]”. 

To användas också i hög grad som översättning där prepositionsfrasen har en betydelse av mål 

eller destination i metaforisk bemärkelse. Detta syns i meningen ”Eller om det var för att han 

fortfarande såg så lustig ut i nyllet och inte hade nått fram till förlåtelse och glömska ännu” 

som översätts med ”Or it might have been cos his conk was still looking a bit peculiar, and he 

had n't yet got round to forgiving and forgetting”. Metaforiken framkommer i dessa fall ofta 

även i verbet; man kan t.ex. återgå till ämnet, skrida till verket eller gå till sängs (vilket inte 

är detsamma som att gå till sängen, liksom go to bed skiljer sig från go to the bed). Vissa ex-

empel som kan uppfattas som exempel på att till- och to-fraserna uttrycker destination skulle 

kunna ses som genitivalternativ, t.ex. dörren till handelsboden (the door to the shop). 

En metaforisk användning av till som ligger nära betydelsen mål och destination finns i ut-

tryck som handlar om en slags förändring eller förvandling, då man metaforiskt ”inträder” i 

ett nytt tillstånd av något slag. I dessa fall använder engelskan to eller into. Det kan man t.ex. 

se i meningen ”Naturligtvis vet jag i stora drag vad som förestår: övergången till vuxenhet” 

som översätts med ”Of course I know generally speaking what is happening: the transition to 

adulthood”. Här handlar det om att någon övergår i ett nytt tillstånd, medan det i meningen 

”Fiskelägen, delvis förvandlade till badorter men snyggt”, översatt med ” Fishing villages, 

partially converted to seaside resorts, but still pretty”, mer handlar om en förändrad identitet. 
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Liknande fall har vi i ”som en sörjande hund förvandlad till ting” med översättningen ”like a 

grieving dog turned into matter”, som avser ett tillstånd som förändras och ”Minsta vindkant-

ring kunde ha gjort flera av hans ankarplatser till dödsfällor” med översättningen ”The least 

change of the wind could have turned some of his anchoring-places into death-traps”, som 

avser en identitet som förändras. 

Ytterligare en metaforisk användning av till och to är i uttryck som innebär att något rör sig på 

en värdeskala. Temperaturen kan t.ex. sjunka ”till några grader under noll”. 

I andra fall är det metaforiska mindre framträdande, som i lyssna till något, men även här an-

vänder engelskan to: listen to something. En inte helt ovanlig användning av till och to är även 

i uttryck där prepositionen följs av ett possessivt pronomen och ett uttryck för känsla, som i 

till sin förfäran, förvåning, förargelse etc. 

I uttryck för ändamål används for snarare än to som översättning av till. Det går att använda 

något till något, ha något till något, något duger till något och så vidare. Exempel på detta är 

”[…] för då skulle hon inte köpa mer än 1 1/4 kg innanlår till sjömansbiffen, som hon tänkt 

laga till familjen.” översatt ”[…] because now she wouldn't buy more than a pound of mince 

for the family meal” och ”[…] innan han visste hur mycket som behövdes och vad det skulle 

användas till” som översätts ”[…] before he knew how much was needed and what it would 

be for”. 

5.2.1.4 Jämförelse med engelskans for 

Den engelska prepositionen for används som framgått ofta för att översätta båda de svenska 

prepositionerna för och till. Det visar sig också att for ofta översätts till för eller till i materia-

let, även om till som ekvivalent till for inte är lika vanlig som to till för. För används i 55 % 

av de abstrakta användningarna av for, till används i 9 % av dem. 

Som väntat översätts for med för ofta där svenskt originalspråk har för. Det kan t.ex. handla 

om att betala för någonting, ”pay for” och att någon i meningen är förmånstagare i uttryck 

som ”play music for”. 

Till används som sagt inte så ofta som översättning av for, men som framkommit ovan använ-

der svenskan till men engelskan for för att markera ändamål samt vad en summa (eller liknan-

de) är avsett för. Sådana exempel finns även i översättningarna från engelska till svenska, t.ex. 

”What do you want it for?” som översätts ”vad ska du ha dom till?” och ”I used to save my 

money for opera […] som översätts ”Jag brukade spara ihop till ett operabesök […]”. 

Men materialet tydliggör också att engelskan och svenskan ibland tycks föredra lite olika per-

spektiv för att återge i princip samma situation. Detta syns bland annat i uttrycket ”left for” 

som översätts med ”reste till”, där det i engelskan är tydligare fokus på att lämna något för 

något, medan det på svenska blir mer fokus på målet. Samma sak kan man se i ”leave for 

work”, där fokus mer ligger på att personen ska åka för att jobba och inte som i svenskan där 

översättningen blir ”åka till jobbet”, med en tydligare syn på jobbet som en plats att åka till.  
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En annan intressant iakttagelse som kan göras i översättningarna av engelskans for är att det 

finns relativt många belägg av for som i svenskan motsvaras av olika, lexikalt bundna, prepo-

sitioner, andra än för och till. En del verbfraser är mycket vanliga, till exempel wait for som 

översätts vänta på, ask for med översättningen be om, look for, översatt till leta efter och long 

for med översättningen längta efter. Här är det svårare att se någon förklaring till varför språ-

ken använder olika prepositioner, som kan göra inlärningen lättare, utan det kanske är lättast 

att lära sig dessa uttryck utantill. 

5.2.1.5 Summering 

Analysen i 5.2.1 visar således på en förhållandevis komplicerad situation. Det råder många 

gånger ett ett-till-ett-förhållande mellan för och for och till och to, men det är inget som går 

att ta för givet. 

I tabell 5 nedan kan vi se en överblick av vilka prepositioner som används i respektive språk 

och till respektive betydelse enligt denna undersöknings material. Denna tabell har som syfte 

att sammanfatta resultatet i avsnitt 5.2.1. Tabellen visar att av de sju uttryck som i denna un-

dersökning översätts med for, är det två stycken som på svenska använder till, uttryck för vad 

betalningsmedlet är avsett för och ändamål. Vi kan också se att av de sex uttrycken som på 

engelska vanligen använder to, är det två stycken som använder för i den svenska motsvarig-

heten. Dessa uttryck är mottagare av kommunikativ handling (vissa verb) och mottagare av 

(indirekt) handling. Det är alltså i dessa fall som det inte råder något ett-till-ett-förhållande 

mellan för och for och till och to. Samtidigt är dessa prepositioner när det gäller resten av an-

vändningen, till stor del varandras motsvarigheter. 

Som jag redan har nämnt, finns det inte någon tydlig gräns gällande vilken preposition som på 

engelska används för upplevaren m.m. för vilken satsens innehåll i övrigt är giltigt, eftersom 

både for och to används ungefär lika mycket till dessa uttryck. Gränsen mellan användandet 

av to eller into som preposition vid det som inträder i nytt tillstånd, är likaså relativt otydlig. 

Dessa två exempel syns också i tabell 5.  

De uttryckssätt som enligt tabell 5 skiljer sig mellan svenskan och engelskan stärker bilden av 

att perspektiven i vissa fall är olika i de svenska och engelska uttrycken, beroende på preposi-

tionsvalet. Att ”använda någonting till någonting” ger ett lite annat perspektiv än att ”use so-

mething for something”. På engelska blir fokus lite mer på själva verktyget och handlingen, 

medan det svenska uttrycket mer fokuserar på resultatet. Detta syns tydligare i skillnaden mel-

lan att ”ljuga för någon” eller att ”lie to someone”, där man på svenska kanske kan se ljugan-

det mer som något som görs för (eller inför) någon annan, medan det på engelska blir något 

man gör till personen, mer som en vanlig kommunikativ handling, liknande uttrycket ”säga 

till”. 
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Tabell 5: Användning av prepositionerna för och till i förhållande till for, to och into, utifrån rektio-

nens semantiska roll i den abstrakta relationen.  

Rektionens semantiska roll/ 

denotationens art 

Prototypisk konstruktion Svenska Engelska 

betalningsmedel vid dubbelriktad 

transaktion (vissa verb) 

sälja/köpa/hyra ngt för ngt för for 

vara, tjänst vid dubbelriktad trans-

aktion (vissa verb) 

betala/ge/få/ta (emot) ngt för ngt för for 

vad betalningsmedlet är avsett för ge ngn SUMMA till ngt till for 

den/det som något är avsett för NP för ngt för for 

ändamål ha/använda ngt till ngt 

NP till ngt 

till for 

det som (en handling av) aktning, 

respekt, känsla etc. avser 

ha/känna ansvar för ngn/ngt, 

visa respekt för ngn/ngt, 

hysa KÄNSLA för ngt 

för for 

förmånstagare göra ngt för ngt/ngn för for 

mottagare av fysiska och abstrakta 

objekt 

ge ngt till ngn till to 

mottagare av kommunikativ hand-

ling 

Säga/ropa etc. ngt till ngn till to 

mottagare av kommunikativ hand-

ling (vissa verb) 

ljuga för ngn,  

berätta/visa etc. ngt för ngn 

för to 

mottagare av (indirekt) kommuni-

kativ handling 

säga/le/skratta etc. för sig själv för to 

abstrakt mål, destination gå till sängs till to 

det som inträder i nytt tillstånd förvandlad/omgjord etc. till ngt till to, into 

upplevaren m.m. för vilken satsens 

innehåll i övrigt är giltigt 

x KOPULA y för ngn för for/to 

5.2.2 Översikt av användningarna av över 

Det finns i materialet tre relativt vanliga översättningar till över i abstrakt användning, over, 

about och of. Av dessa är over inte lika dominant som översättningen for av för eller to av till, 

och ofta kan det vara svårt att se någon specifik anledning till prepositionsvalet i det ena eller 

båda språken. 

I viss utsträckning används över dock metaforiskt. Det gäller bland annat i betydelsen ’mer 

än’, och i dessa fall är den engelska motsvarigheten helt klart over. Ett exempel på över/over i 

betydelsen ’mer än’ är ”hon är faktiskt en bit över tjugo” med översättningen ”she is actually 

a little over twenty”. 

Också i de fall när prepositionsfrasen uttrycker något som är utsatt för någons kontroll använ-

der svenskan gärna över. Man kan t.ex. ha kontroll över något eller makt över något eller vara 
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herre över något. Ibland använder engelskan over på samma metaforiska sätt, t.ex. när ”Hel-

gerna använder jag till att försöka nå herravälde över resten av skapelsen […]” översätts till ”I 

use the weekends to try to gain supremacy over the rest of creation […]”. Men inte sällan 

motsvaras svenskans över av engelskans of i dessa fall, t.ex. i ”men Henry fick kontroll över 

hjulen” som översätts ”but Henry managed to regain control of the wheel”. 

En annan metaforisk användning av svenskans över gäller i prepositionsattribut till ord som 

lista, karta, register, beskrivning etc., dvs. saker som ska ge över-sikt. I mitt material översätts 

över i dessa fall konsekvent med of. Detta antyder att svenskan är mera metaforisk än engels-

kan i detta avseende, även om svenskan ibland lika gärna använder prepositionen på som över 

i fraser av det här slaget. 

När över översätts med about handlar det ofta om uttryck för någon slags mental process. Vi 

kan se detta i uttrycken fundera över, grubbla över, tänka över och undra över. Intressant är 

att i de tre första exemplen skulle över kunna bytas ut mot på utan någon annan förändring av 

meningens betydelse. 

Den andra användningen som översätts med about är när det handlar om föremålet för känslor 

eller känsloyttringar . Det finns åtskilliga exempel på detta i materialet och några är till exem-

pel oroa sig över något, beklaga sig över något, glädja sig över något, vara glad över något 

och känna undran över något. Även i dessa exempel skulle man ibland kunna ändra preposi-

tion utan några större betydelseförändringar. Man kan till exempel oroa sig för något och 

glädja sig åt något. Också engelskan kan ibland växla preposition vid samma verb, t.ex. vid 

complain; ”hon beklagade sig över mig” blir ”she complained about me” på engelska medan 

”Om hon hade sett honom i dag hade hon haft annat att klaga över” översätts ”If she had been 

able to see him today she would have had other things to complain of”. 

5.2.3 Olika känslouttryck 

I undersökningens material är det tydligt att de svenska prepositionerna i abstrakt användning 

ofta används vid olika känslouttryck. I tabell 6, 7 och 8 nedan visar jag att prepositionerna 

exempelvis används i komplement till verb i uttryck som t.ex. beklaga sig över ngt, längta 

efter ngt och skämmas för ngt, men att de även kan vara en del av ett komplement till adjektiv 

i uttryck som (vara) bekymrad över ngt, (vara) sur på ngn/ngt eller (vara) irriterad på 

ngn/ngt. Prepositionen kan också vara en del av attributet i nominalfraser, t.ex. i uttryck som 

(känna) glädje över ngt, (känna) stolthet över ngt eller (känna) tillfredsställelse över ngt. 
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Tabell 6: Prepositionsbruk i svenska känslouttryck: komplement till verb 

Komplement till verb 

beklaga sig  över ngt 

glädja sig  åt ngt 

 över ngt 

häpna över ngt 

klaga på ngn/ngt 

 över ngt 

längta efter ngn/ngt 

oroa sig  över ngt 

skämmas för ngt 

 över ngt 

Tabell 7: Prepositionsbruk i svenska känslouttryck: komplement till adjektiv 

Komplement till adjektiv 

vara arg på ngn/ngt vara irriterad  på ngn/ngt 

 bekymrad för ngn   över ngt 

  över ngt  otålig  över ngt 

 förvånad  över ngt  rädd för ngn/ngt 

 glad för ngt  stolt  över ngn/ngt 

  i ngn/ngt  sur  på ngn/ngt 

  åt ngt    

  över ngt    

Tabell 8: Prepositionsbruk i svenska känslouttryck: attribut i nominalfraser 

Attribut i nominalfraser 

känna förvåning över ngt 

 glädje över ngt 

 grämelse över ngt 

 lättnad över ngt 

 stolthet över ngt 

 tillfredsställelse över ngt 

 vånda över ngt 

I många av känslouttrycken är prepositionerna lexikalt bestämda. När detta är fallet är det tro-

ligen så att inläraren helt enkelt blir tvungen att lära sig just det bruket utantill. 

Det blir dock tydligt genom tabellerna att över generellt är en mycket vanlig preposition i det-

ta sammanhang, särskilt när det kommer till attribut i nominalfraser. Dessutom är över många 

gånger en av de prepositioner som är möjliga att välja när flera olika kan användas till samma 

känslouttryck.  

Tabellerna visar också det faktum att de svenska prepositionerna vid känslouttryck ofta på ett 

enkelt sätt kan bytas ut utan att betydelsen i uttrycket ändras något nämnvärt. Detta gäller de 

allra flesta känslouttrycken som visas i tabellerna, men faktiskt inte när prepositionen är ett 

komplement till adjektiv, eftersom över används i princip uteslutande i detta fall. Tabell 7 

visar t.ex. att i adjektivfrasen (vara) glad för/i/åt/över ngt, kan fyra olika prepositioner använ-

das, även om det är vanligare att det endast finns två prepositioner att välja på.  
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I materialet har jag även stött på uttryck som till sin/ngns förfäran, eller till sin/ngns förvå-

ning. Denna användning av prepositionen är relativt annorlunda om man jämför med den som 

syns i tabellerna ovan. 

I denna analys har jag inte tagit med de engelska prepositionerna, men materialet visar att for, 

of, about och over är vanliga översättningar av prepositioner i känslouttryck. Det är även tyd-

ligt att översättningen här inte är systematisk och att vissa känslouttryck använder olika eng-

elska översättningar i samma betydelse, utan att betydelsen ändras särskilt mycket. Det gäller 

då ofta mer ”fasta” och lexikalt bundna uttryck på engelska, som kanske på svenska kan ut-

tryckas med olika prepositioner och på olika sätt. 

Det är ofta svårt att se hur dessa känslouttryck med prepositioner skulle ha uppstått på något 

metaforiskt sätt ur en spatial bild och det behöver kanske inte heller vara så att denna utveck-

ling gäller dessa uttryck. Kanske är det något annat som spelat in här. Eftersom det går så en-

kelt och är så vanligt att byta ut prepositionen, kan man tänka sig att den inte ansetts som nå-

got viktigt i frasen och att variationen i så fall beror på människors val sedan lång tid tillbaka.  

5.3 Slutsatser 

Prepositionsbruk kan enligt min analys till relativt stor del förstås som en slags metaforisk 

utvidgning av spatiala betydelser. Det är dock inte alltid särskilt lätt att se en sådan förklaring 

utan att på ett systematiskt sätt analysera användningen. Språkbrukare i allmänhet gör för-

modligen inte en sådan systematisk analys (åtminstone inte automatiskt), vilket gör att meta-

foriken inte blir någon särskilt bra hjälp vid andraspråksinlärningen i någon större utsträck-

ning. Den metaforiska grunden skulle möjligtvis kunna vara till hjälp vid språkinlärning 

ibland, men den är förmodligen inte särskilt enkel för inlärare att använda ens när den troligen 

föreligger. Det är därför antagligen lättare att helt enkelt bara utgå ifrån förklaringar som ”ut-

tryck för ändamål”, istället för att gå tillbaka till etymologin och använda sig av den. Kanske 

skulle man kunna använda det resultat som kommit fram i avsnitt 5.1 och 5.2 för att undervisa 

och ge stöd i inlärningen av prepositionsbruket, åtminstone i de fall då inlärarna har kommit 

tillräckligt långt i sin inlärning. 

Det är eventuellt möjligt att finna mönster i metaforiken som vore värda att undersöka vidare 

och sedan förhoppningsvis kunna använda sig av i svenskundervisningen. Trots detta är det 

nog lättast att, i alla fall för tillfället, lära sig vissa konstruktioner utantill, dvs. att det heter 

längta efter något, vara stolt över något och vara rädd för något. 
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6. Delstudie III 

I detta kapitel presenteras resultatet i uppsatsens tredje och sista delstudie. Detta är en under-

sökning som primärt handlar om hur framställningen i Norstedts stora engelska ordbok förhål-

ler sig till mina resultat i delstudie I. Jag jämför även några mindre delar av delstudie II med 

detta resultat. 

6. 1 Ordbokens engelska motsvarigheter till de svenska preposi-

tionerna 

6.1.1 För 

Ordboken ger förslagen for, to, of, from, before, by, at och on som översättningar till för. De 

tre första är också, som framgår av tabell 1, de vanligaste i min undersökning. De övriga är 

mycket ovanliga, se tabell 9.  

Tabell 9: Ekvivalenter till för i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent for to of from by before at on 

Andel 58 % 16 % 14 % < 5 % < 5 % 0 % < 5 % < 5 % 

Ordboken nämner att prepositionen för vanligtvis motsvaras av for i uttryck som ”arbeta för 

någon” – ”work for somebody”. To är också en vanlig motsvarighet i uttryck som ”läsa ngt 

för någon” – ”read something to somebody”. Ordboken nämner också det faktum att det finns 

många uttryck där för används som står under andra uppslagsord, till exempel ”för din skull” 

som står under ”skull” (s.174). 

De tre första motsvarigheterna som nämns i ordboken är alltså desamma som de tre med störst 

användning i undersökningen. Däremot är det ingen av träffarna i undersökningen som an-

vänder before som motsvarighet och de övriga är mycket ovanliga. Avsnittet om för i ordbo-

ken ger inte någon särskilt systematisk bild av prepositionens användning och betydelse. Det 

finns ingen uppdelning i spatial, temporal eller abstrakt användning, utan uppdelningen är 

istället utifrån vilka översättningar som används. Detta skulle kunna bero på att ordet vanligt-

vis används abstrakt och förhållandevis sällan spatialt eller temporalt.  

De olika betydelserna som enligt boken översätts med for överensstämmer ungefär med de 

betydelser som jag själv använt i min analys, även om jag har upptäckt fler användningar än 

vad boken väljer att ta upp. Endast två betydelser av för som översätts med to beskrivs, direkt 

kommunikation och upplevare. Detta stämmer inte alls överens med resultatet i delstudie 2, 

som visade att för översätts till to i flera olika betydelser och användningar. Det är även en-

dast en variant av användningen av of som syns här, alternativ till genitivattribut, vilket skulle 

kunna vara missvisande, eftersom of även används i vissa känslouttryck. 
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6.1.2 Med 

En sökning på med i ordboken ger with, in, by, including, to, about, at, containing och of som 

engelska motsvarigheter. Ordboken skriver att prepositionen med vanligtvis motsvaras av 

with, och det bekräftas tydligt i mitt material. Ingen av de övriga ekvivalenterna kommer upp i 

en andel av 5 %, men in, of och to svarar för ca 4 % var och by för 2 %, jfr tabell 10.  

Tabell 10: Ekvivalenter till med i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent with in by of to about at including containing of 

Andel 80 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 0 % 0 % 0 % < 5 % 

6.1.3 Till 

Ordbokens förslag på översättningar av till är to, in, for, until, into, at, on och of. Alla dessa är 

representerade i materialet. Det finns åtskillig information om till i ordboken. Främst står det 

att prepositionen motsvaras av to i uttryck som exempelvis ”åka till England” – ”go to Eng-

land” och ”från 9 till 12” – ” from 9 to 12”. Ordboken tar sedan upp rumsbetydelse, tidsbe-

tydelse, övergång eller förändring och andra fall (s.646–647). Det verkar som att denna pre-

position anses vara svår, med många olika varianter, och kräver mycket information till ord-

boksanvändarna. Jag har i delstudie 2 klassat förändring som en del av den abstrakta använd-

ningen. Annars överensstämmer min uppdelning till stor del med de betydelser som listas 

under ”andra fall”. 

Tabell 11: Ekvivalenter till till i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent to in for until into at on of 

Andel 69 % < 5 % 7 % < 5 % 7 % < 5 % < 5 % < 5 % 

6.1.4 Vid 

Vid översätts enligt ordboken med at, by, on, near och in. I undersökningen kommer to på 

tredje plats över flest använda (av de explicit översatta), men den nämns inte i ordboken. Ord-

bokens avsnitt om vid är förhållandevis omfattande. Den generella motsvarigheten som nämns 

är at, i uttryck som ”sitta vid ett bord” – ”sit at a table” och ”vid midnatt” – ”at mid-

night”(s.723). Även detta avsnitt delas upp i rumsbetydelse, tidsbetydelse och andra betydel-

ser, varav kategorin med andra betydelser innehåller flest förslag på översättningar.  

Tabell 12: Ekvivalenter till vid i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent at by on near in 

Andel 40 % 19 % 14 % 0 < 5 % 
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6.1.5 Över 

De förslag på översättningar till över som ordboken ger är over, above, across, past och of. 

Alla dessa är representerade i undersökningens resultat. Ordboken skriver att over är den van-

ligaste motsvarigheten till över: ”lampan hänger över bordet” – ”the lamp hangs over the tab-

le”. En annan motsvarighet som ordboken nämner i början är above, som används i meningar 

som ”våningsplanet över oss” – ”våningsplanet above us”(s. 768). Ordboken delar sedan upp 

betydelserna i rumsbetydelse, tidsbetydelse, mått och andra betydelser. Rumsbetydelsen är 

den mest omfattande kategorin av dessa. De betydelser som klassas som andra betydelser 

motsvarar ungefär de som togs upp i 5.3.1. Samtidigt har det i delundersökning II framkom-

mit att över är mycket vanlig i flera känslouttryck. Detta speglas inte i ordboken. 

Tabell 13: Ekvivalenter till över i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent over above across past of 

Andel 46 % 5 % 18 % < 5 % 5 % 

6.2 Ordbokens svenska motsvarigheter till de engelska prepositio-

nerna 

6.2.1 After 

Ordboken ger förslagen efter, bakom, näst och över som motsvarigheter till after. Av dessa är 

efter, näst och över representerade i materialet. Avsnittet om after i ordboken är inte särskilt 

stort och det finns ingen särskild rekommendation eller information om vilken som är vanli-

gast. De olika betydelser som nämns är rum och tid, vilket tydligt korrelerar med resultatet i 

undersökningen (s.11–12). 

Tabell 14: Ekvivalenter till after i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent efter bakom näst över 

Andel 82 % 0 < 5 % < 5 % 

6.2.2 At 

Ordbokens förslag till översättningar av at är på, vid, i, genom, till och under. De tre första 

(av de som har en motsvarighet) är samma som de mest använda i materialet. Genom finns 

inte alls med bland beläggen och under används endast i två träffar. Inte heller at har någon 

särskilt stort avsnitt i ordboken. De betydelser som nämns är befintlighet, plats och riktning, 

mål(s.35). Detta avsnitt är förhållandevis litet i ordboken, vilket är intressant i relation till att 

jag i mitt material har hittat 22 två olika motsvarigheter. Det finns inte heller någon kategori 

för andra betydelser i ordbokens avsnitt om at.  
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Tabell 15: Ekvivalenter till at i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent på vid i genom till under 

Andel 42 % 16 % 18 % 0 % < 5 % < 5 % 

6.2.3 By 

I ordboken ges förslagen vid, bredvid, vid sidan av, hos, till, längs med, med, av och enligt 

som motsvarighet till by. Vid är den betydelsen som nämns först och som räknas som vanli-

gast i ordboken, men i undersökningen kommer inte den förrän på fjärde plats av de mest an-

vända. Av kommer näst sist av ordbokens förslag och är en vanlig översättning i materialet, 

men den är borttagen, eftersom de i materialet utgjordes av 100 % passivformuleringar, som i 

denna undersökning sorterats bort. Genom kommer i undersökningen på första plats av antalet 

användningar med 28 % av träffarna, men nämns inte i ordboken. By har till skillnad från de 

tidigare engelska prepositionerna ett något längre avsnitt i ordboken. Betydelser som nämns är 

befintlighet, riktning, medel, tidsuttryck, uttryck för agent, måttsutryck, uttryck som innebär 

överensstämmelse och uttryck som innebär förhållande (s. 89). Med så många som 27 olika 

motsvarigheter i min undersöknings resultat, korrelerar ordbokens kategorier tydligt med den-

na polysemi.  

Tabell 16: Ekvivalenter till by i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent vid bredvid vid sidan av hos till längs med med av enligt 

Andel 23 % < 5 % 0 % <5 % <5 % 0 % <5 % 0 % < 5 % 

6.2.4 For 

Ordboken ger förslagen för, till, åt, om och på som översättning till for. För är den vanligaste 

översättningen i undersökningen (av de belägg som översätts med en motsvarighet) och är 

även det första exemplet på översättning i ordboken. Även de andra förslagen finns med högt 

upp bland undersökningens användningar. Avsnittet i ordboken om for innehåller relativt 

mycket information och är inte uppbyggt som de andra avsnitten efter olika betydelser, utan 

motsvarigheterna är uppradade efter varandra. Detta beror förmodligen på att ordet används i 

så många olika betydelser som inte går att sorteras i betydelser på något naturligt sätt. 

Tabell 17: Ekvivalenter till for i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent för till åt om på 

Andel 48 % 7 % 6 % < 5 % 9 % 
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6.2.5 With 

With översätts med med, hos, av, mot, på och för, enligt ordboken. Alla dessa förslag är repre-

senterade i resultatet från undersökningen, även om den absoluta vanligaste, med har så 

mycket som 77 % procent av översättningarna. De andra översättningarna står alltså för ett 

mycket litet antal av hela resultatet. Avsnittet i ordboken är här inte särskilt omfattande, men 

det delas ändå upp i flera olika betydelser: medel/innehav, samhörighet, uttrycka närvaro, 

uttrycka samtycke/medhåll, uttrycka orsak, uttrycka strid/kontrast, uttrycka attityd, uttrycka i 

vilket avseende något gäller och slutligen uttrycka motsats (s. 909–910). Alla dessa uttryck 

och betydelser översätts således med förhållandevis få olika varianter. 

Tabell 18: Ekvivalenter till with i Norstedts stora engelska ordbok och deras procentandel i undersök-

ningens material. 

Ekvivalent med hos av mot på för 

Andel 77 % < 5 % 9 % < 5 % <5 % <5 % 

6.3 Sammanfattning och slutsats 

Genom denna undersökning går det att se att bruket till stor del följer de rekommendationer 

som ges i Norstedts stora engelska ordbok. De allra flesta förslag är representerade i materia-

let. Det finns vissa skillnader i den ordning som förslagen kommer i ordboken, och vilka som 

är mer frekvent använda i undersökningens material. Kanske kan detta bero på att materialet 

kommer ur skönlitterära texter, där vissa översättningar är vanligare än andra. Språket som 

speglas i en ordbok är förmodligen mer allmänt. Sedan finns det även begränsat med plats i 

ordboken, och endast de allra vanligaste måste antagligen väljas ut. Alla prepositioner har fler 

användningar i materialet än vad som syns i ordboken. At får till exempel endast sex förslag i 

ordboken, samtidigt som jag i undersökningen har funnit 22 varianter, och både vid och över 

har fem förslag i ordboken och 24 respektive 25 varianter i materialet.  

I jämförelse med resultatet i delstudie 2, stämmer både till och över förhållandevis bra över-

ens med den uppdelning och de användningar som tas upp i ordboken. Däremot finns det sto-

ra skillnader mellan avsnittet om för i ordboken och den uppdelning som använts i denna un-

dersökning. Flera användningar och översättningar saknas och uppdelningen är relativt annor-

lunda.  

Är då ordboken en bra källa till översättning av prepositioner? Jag skulle nog säga att det är 

en bra hjälp för de som håller på att lära sig svenska och prepositioner. Det blir däremot svårt 

att endast använda sig av den, eftersom många av de varianter som hittats i denna undersök-

ning inte finns med i ordboken. Samtidigt är det de vanligaste och enklaste översättningarna 

som finns där. Det blir även svårare när användningen är abstrakt, eftersom det är svårt att 

veta under vilken rubrik som användningen kommer att stå.   
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7. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel redovisar jag några övergripande slutsatser utifrån resultatet i föreliggande un-

dersökning. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion. Utgångspunkten är den fråga som 

nämndes i inledningen; varför är just prepositioner så svåra att lära sig för andraspråksinlära-

re? 

7.1 Allmänna slutsatser och diskussion 

Allt som undersöks i denna uppsats spelar in i vad som gör prepositioner till en ordklass som 

är svår att lära sig. I detta avsnitt följer slutsatser fördelade på de tre delstudierna i denna un-

dersökning.  

7.1.1 Delstudie I 

Den första delstudien syftade till att få en överblick över vilka och hur många ekvivalenter de 

utvalda prepositionerna uppvisade i översättningskorpusen och om uppsättningen och sprid-

ningen var annorlunda för prepositioner i abstrakt användning, i jämförelse med i konkret. 

De flesta prepositionerna uppvisar generellt ett ganska stort antal ekvivalenter i översättning-

arna, nästan alla över 10 stycken och flera över 20. Detta trots att antalet belägg var relativt 

begränsat. Till exempel hade prepositionen vid 24 ekvivalenter, över 25, at 22 och by 27. Del-

vis beror antalet på hur många belägg totalt som slutligen kom att ingå i materialet, vilket skil-

jer sig mellan prepositionerna. Därför går det inte utan vidare att jämföra dem när det gäller 

spridningen på ekvivalenter. Däremot är det alltså tydligt att dessa generellt är många. Det går 

också att se att prepositioner inte sällan visar upp delvis andra ekvivalenter vid abstrakt an-

vändning än vid konkret. 

Samtidigt kan man se att det ofta är bara några stycken av alla ekvivalenter som står för mer 

än 10 % av beläggen. Kanske skulle man kunna argumentera för att de övriga inte är särskilt 

relevanta just på grund av att de inte används lika ofta. En inlärare behöver känna till de van-

ligaste varianterna. Men samtidigt existerar ju dessa användningar och känner man inte till 

dem så kan det bli svårt att förstå språket, och, i synnerhet, att lära sig tala det korrekt. Den 

första förklaringen till en preposition en inlärare får är ofta dess spatiala betydelse, men det 

blir förmodligen ganska svårt att undvika frågor om den abstrakta användningen. Den abstrak-

ta användningen är helt enkelt väldigt svåra klara sig utan och det märker troligen inlärare 

ganska snabbt också.  

7.1.2 Delstudie II 

Den andra delstudien syftade till dels att utröna om prepositioner i abstrakt användning kunde 

förstås utifrån en spatial grundbetydelse, dels att försöka fånga arten av de abstrakta använd-
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ningarna hos några svenska prepositioner genom att jämföra dem med deras engelska ekviva-

lenter. 

Här har jag kommit fram till att prepositionernas betydelse i abstrakt användning till en för-

hållandevis stor del kan förstås som en metaforisk utvidgning av en primär spatial betydelse. 

Men även om detta ibland är uppenbart, kan det i andra fall vara väldigt svårt att se detta utan 

en systematisk och noggrann analys av etymologin. I de senare fallen är metaforiken förmod-

ligen inte särskilt intressant för inlärare och vanliga språkbrukare. Det är inte heller alltid 

uppenbart att alla abstrakta användningar skulle ha sitt ursprung i spatiala metaforer. Utveck-

lingen skulle kunna ha skett på andra sätt som är mycket svårare att genomskåda. Detta inne-

bär att det finns ett behov av att finna mer lättåtkomliga sätt att förklara för språkinlärare hur 

en preposition används. 

Jag tycker att min studie visar på att det i viss utsträckning går att formulera sådana regler för 

användningen. Svenskan använder till exempel olika prepositioner om något ska användas till 

något eller om det är avsett för något (någon); ändamål uttrycks med till och det avsedda med 

för. I engelskan heter det for i båda fallen: use for sth ’använda till ngt’ – meant for sth ’avsett 

för ngt’. Svenskan verkar också göra skillnad mellan mottagaren av väldigt direkta kommuni-

kativa handlingar och den som är utsatt för lite mindre direkta; man kan säga något till någon 

eller ställa en fråga till någon, men man ljuger för någon eller berättar något för någon. Eng-

elskan tycks genomgående använda to: say sth to sb ’säga ngt till ngn’ – lie to sb ’ljuga för 

ngn’. Min undersökning antyder även att över är en mycket vanlig preposition i olika svenska 

känslouttryck, vanligare än over i engelskan, även om känslouttrycken inte är så systematiskt 

undersökta här. 

Samtidigt framstår det som ofrånkomligt att inlärare av svenskans prepositionsbruk nog också 

i relativt hög grad måste lära sig olika konstruktionsmönster utantill. Varför heter det till ex-

empel längta efter, vänta på och vara rädd för? 

7.1.3 Delstudie III 

Den tredje delstudien syftade till att svara på frågeställningen om hur väl ordbokens förslag 

korrelerar med resultatet i delstudie I. I delstudie III står det klart att bruket (i mitt material) 

till stor del följer ordbokens rekommendationer, i den meningen att de flesta förslagen är van-

liga i korpusmaterialet. En betydande skillnad däremot, är att det i materialet finns många fler 

varianter än vad som visas i ordboken. Detta beror förmodligen i första hand på att alla olika 

användningar helt enkelt inte får plats i ordboken. Det visar sig också att vissa förklaringar 

som skulle kunna vara till hjälp saknas och att det finns brister i systematiken. 

Ordboken är förmodligen ofta en bra resurs för inlärare, när de stöter på en ny preposition 

eller ett nytt uttryck med en preposition. Men jag tror inte att det räcker med den, utan den 

behöver kompletteras med flera andra resurser. Detta är främst på grund av att alla varianter 

inte finns med och på grund av att den abstrakta användningen inte är särskilt tydligt utskriven 

och förklarad. Samtidigt kanske ordböckerna skulle kunna göras mer systematiska i sin för-

klaring av prepositionsanvändningen med hjälp av mer forskning på området. 
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7.2 Uppsatsens metod och val av material  

I sin uppsats nämner Garretson så kallade substitution tests. Gällande översättning ställs då 

frågan ”kan en specifik form i språk A översättas på samma sätt i språk B?” (Garretson 2007, 

s. 13). Detta är i stort sett den fråga som ställts i uppsatsens korpusundersökning. Hur över-

sätts de olika prepositionerna? Finns det en direkt motsvarighet till dem? Delstudie I är såle-

des ett slags substitution test. Vidare kan jag hålla med Garretson i hans slutsats om den kon-

trastiva lingvistiken och att använda sig av översättningsdata i en sådan undersökning. Förde-

larna är många och några tydliga nackdelar med metoden har jag egentligen inte upptäckt 

under arbetets gång. Naturligtvis hade det varit enklare om det på något sätt hade varit möjligt 

att automatiskt skilja ut ett slumpmässigt urval av träffarna i ESPC, men utifrån de förutsätt-

ningar som funnits har det fungerat bra.  

Valet av den skönlitterära delen av korpusen är som redan nämnts, en följd av denna teknika-

litet i korpusen. Detta kan naturligtvis spela en viss roll för utfallet i undersökningen. Det vore 

naturligtvis önskvärt att fortsatta studier kan baseras på ett mer balanserat material, där olika 

genrer och både tal- och skriftspråk fanns representerade. 

7.3 Den kognitiva semantiken och Cadiot  

Till stor del har jag i denna undersökning anslutit mig till den kognitiva semantikens idéer och 

tankar om prepositionernas semantik, men jag har till exempel inte haft inställningen att nå-

gon betydelse är central i min undersökning. Jag har främst undersökt vilka översättningar 

som är vanligast och vilka som används, men även försökt se den spatiala grundbetydelse som 

den abstrakta användningen kommer från. Jag menar emellertid inte att den spatiala grundbe-

tydelsen för den skull är mer central eller mer ”rätt”. Jag ser polysemin mer som ett uttryck 

för att användningen och betydelsen av prepositioner är väldigt varierad och används i olika 

situationer. Det går därför enligt mig inte att säga att någon av alla användningar är mer 

grundläggande eller central.  

Jag har under studien flera gånger använt mig av de konceptuella metaforerna som Lakoff och 

Johnson använder. Dessa är väldigt tydliga och ger en viktig bild av verkligheten. Samtidigt 

måste jag tillstå att Lakoff och Johnson inte är särskilt tydliga i det sätt de beskriver till exem-

pel de ontologiska och strukturella metaforerna, vilket gör att de möjligtvis också skulle kun-

na passa in på flera av de prepositionsanvändningar som syns i materialet. Det är helt enkelt 

svårt att se skillnaden mellan de olika metaforerna. Det är emellertid tydligt att det konceptu-

ella systemets metaforiska påverkan syns tydligt i svenskan och inte är något som endast gör 

sig gällande i engelskan. Detta kan förmodligen vara en indikation på att detta är något uni-

versellt, att den kognitiva semantiken till stor del har rätt i detta. 

Min inställning till Cadiots (Cadiot 2002, Cadiot och Visetti 2002) tankar om prepositionsse-

mantiken är efter denna undersökning förhållandevis kluven. Cadiot vänder sig som bekant 

mot den kognitiva semantikens inställning av att de metaforiska eller abstrakta användningar-

na har utvecklats från en spatial grund till den mer metaforiska betydelsen, vilket är något 
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som jag till stor del utgår ifrån i den andra delstudien. I denna studie ser vi resultatet att 

många av de metaforiska användningarna skulle kunna komma från spatiala grundbetydelser, 

även om det finns några stycken som inte går att analysera på detta sätt. Det är heller inte sär-

skilt möjligt att säga något säkert om detta, bara att det med ganska stor sannolikhet kan ha 

utvecklats på detta sätt. Kanske skulle detta kunna vara ett resultat som ändå på något sätt 

stöder Cadiots åsikt, just därför att det inte går att veta säkert hur utvecklingen egentligen har 

gått till. Min ovilja att se någon betydelse som mer central än någon annan kan man också 

känna igen hos Cadiot.  

Det har under denna undersökning blivit mycket tydligt att prepositioner och dess semantik 

inte är något enkelt. Det behövs mycket mer forskning för att kunna säga något säkert om 

denna komplicerade ordklass. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Som jag redan nämnt har det inte bedrivits särskilt mycket forskning om prepositioner och 

dess semantik. Därför finns det mycket som behöver undersökas. Särskilt de abstrakta an-

vändningarna är i behov av mer forskning. 

En utveckling av min undersökning skulle kanske kunna vara att undersöka om det på något 

sätt, med någon annan analys, går att se tydligare mönster som kanske kan vara till hjälp i 

undervisningen, något som jag inte haft tid eller möjlighet att fördjupa mig i. Med ett större 

och mer blandat material skulle man kunna undersöka om resultatet blir detsamma. Min un-

dersökning har redan visat på en stor spridning i användningen bland de tio undersökta prepo-

sitionerna, och det finns som bekant ett mycket stort antal prepositioner både i svenskan och i 

engelskan som alla skulle kunna undersökas. Man skulle även kunna jämföra svenskans pre-

positionsbruk med andra språk, till exempel vore det intressant att jämföra med ett språk som 

skiljer sig mer mot svenskan än vad engelskan gör. Hur mycket skiljer sig prepositionerna och 

översättningarna då? 

7.5 Varför är prepositioner så svåra att lära sig? 

Vi är nu tillbaka där vi startade. Vad är det som gör prepositioner så svåra att lära sig för and-

raspråksinlärare? Det enklaste sättet att svara på den frågan är att det beror på att denna ord-

klass till stor del präglas av polysemi. Användningsvariationen är stor och det är sällan som 

det råder något exakt ett-till-ett-förhållande mellan olika språks användningar och översätt-

ningar av olika betydelser, något som stått klart i denna undersökning.  

Min undersökning har visat att det inte går att se på prepositioner utan att titta på de abstrakta 

användningarna. Vissa prepositioner används till och med oftast abstrakt, så det är tydligt att 

detta är en del av användningen som inte går att bortse från.  
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Den etymologiska analysen som görs i denna uppsats är förmodligen inte till någon större 

hjälp för inlärare. Den är alltför systematisk och kan inte hjälpa på något tydligt sätt. Visst 

visar jag att de metaforiska användningarna förmodligen är utvecklade från en i grunden spa-

tial relation, men det är en alltför djup analys, som man inte kan räkna med att inläraren kan 

göra.  

Ordboken är ofta en bra resurs för inläraren för att lära sig vilken översättning som ska an-

vändas för prepositionen. Den räcker emellertid nog inte alltid. Alla varianter som finns i mitt 

material, finns inte i ordboken. Prepositioner, inte minst i abstrakt användning, förklaras hel-

ler inte helt systematiskt i ordboken. Min studie tyder på att det kanske finns förbättringspo-

tential i det avseendet. 

Allt detta sammantaget gör prepositionerna till en ordklass som helt enkelt är svår att lära sig 

använda. Genom fortsatt forskning hoppas jag att man kan finna mer mönster och sådant som 

kanske kan hjälpa i denna inlärning. Denna inlärning är nämligen mycket viktig och spelar 

stor roll för inlärarens chans att utveckla språket. 
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Bilaga 
Denna bilaga består av primärlistor som visar alla översättningsvarianter som används för 

varje preposition. Både den generella och den abstrakta användningen visas, samt antalet ex-

plicita respektive icke-direkta översättningar i materialet.  

För 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 207 39 % 164 68 % 

Expl. motsv 296 61 % 246 83 % 

Alla 503  410 81 % 

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel ** 

for 171 58 % 140 57 % 

to 47 16 % 45 18 % 

of 41 14 % 41 17 % 

by 4  4  

about 5  5  

with 4  1  

since 4  3  

in 2  2  

on 2  2  

at 2  2  

over 1  1  

in front of 1  0  

from 1  1  

Alla 296  246  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet  

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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Med 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 392 35 % 389 99 % 

Expl. motsv 728 65 % 717 98 % 

Alla 1120  1106  

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

about 16  16  

along 8  0  

alongside 1  1  

between 1  1  

by 16  16  

for 3  3  

in 32  32  

of 27  27  

on 6  5  

over 2  0  

to 30  30  

with 582 80 % 582 81 % 

Alla 728  717  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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Till 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 199 31 % 151 76 % 

Expl. motsv 498 69 % 232 47 % 

Alla 697  383  

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

at 22  6  

for 35 7 % 32 14 % 

in 17  5  

into 32 7 % 25 11 % 

of 17  17 7 % 

on 7  5  

till 2  0  

to 343 69 % 135 58 % 

towards 5  1  

under 1  1  

until 6  0  

with  5  5  

Alla 498  232  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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Vid 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 150 26 % 37 25 % 

Expl. motsv 429 74 % 89 12 % 

Alla 581  126  

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta 

(n) 

Andel**  

about 3  2   

after 2  0   

along 3  0   

alongside 2  0   

around 2  0   

at 174 40 % 19 20 %  

beside 7  0   

beyond 1  0   

by 83 19 % 2   

during 1  1   

for 3  0   

from 1  0   

in 15  3   

in front of 1  0   

next to 1  0   

of 2  1   

on 62 14 % 8 9 %  

onto 1  1   

outside 1  0   

over 2  0   

round  2  0   

to 59 14 % 51 56 %  

upon 1  0   

with 2  2   

Alla 429  91   

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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Över 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 172 23 % 71 41 % 

Expl. motsv 589 77 % 162 28 % 

Alla 761  253  

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

about 36 6 % 36 22 % 

above 31 5 % 3  

across 106 18 % 0  

after 5  1  

along 2  0  

among 1  0  

at 12  10 6 % 

by 5  4  

cross 3  1  

down  2  0  

for 6  5  

in 8  1  

into 2  0  

of 27 5 % 25 15 % 

on 44 8 % 8  

onto  2  0  

over 272 46 % 61 38 % 

past  9  0  

through 4  0  

to 6  3  

toward 1  0  

up 1  1  

upon 2  2  

via 1  0  

with 1  1  

Alla 589  162  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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After 

Övers.  Antal Andel Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 46 12 % 4 8,7 % 

Expl. motsv 338 88 % 12 3,5 % 

Alla 384  16 4 % 

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel* 

efter 276 82 % 11 92 % 

näst 1  1  

om 1  0  

över 1  0  

Alla 338  12  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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At 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 172 30 % 37 23 % 

Expl. motsv 625 70 % 67 10 % 

Alla 797  104 13 % 

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

av 1  0  

bakom 1  0  

efter 1  1  

emot 2  0  

från 1  0  

för 6  4  

hemma hos 2  0  

hos 8  0  

i 111 18 % 14 21 % 

inför 1  1  

kring 1  1  

med 7  5  

mot 28  1  

om 5  1  

på 264 42 % 17 25 % 

runt 1  0  

till 14  6  

under 2  0  

utmed 1  0  

vid 144 23 % 1  

åt 16  7 10 % 

över  8  8 12 % 

Alla 625  67  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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By 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 364 56 % 362 65 % 

Expl. motsv 285 24 % 189 34 % 

Alla 649  551 85 % 

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

bredvid 3  0  

efter 1  1  

enligt 5  5  

från 3  2  

för 7  7  

förbi 4  0  

genom 80 28 % 80 42 % 

hos 1  0  

i 28 7 % 18 10 % 

inom 1  1  

med 40 9 % 40 21 % 

medelst 1  1  

mot 1  0  

om 4  0  

per 3  3  

på 9  5  

runt 1  0  

till 5  2  

under 3  2  

ur 1  1  

utifrån 1  1  

varmed 1  1  

via 5  3  

vid 67 26 % 7  

åt 1  1  

över 9  8  

Alla 285  189  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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For 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 248 31 % 198 79 % 

Expl. motsv 542 69 % 434 80 % 

Alla 790  632 80 % 

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

av 7  7  

efter 42 8 % 27  

från 4  4  

för 259 48 % 237 55 % 

för att 13  13  

i 48 9 % 6  

inför  3  3  

med 1  1  

mot 7  4  

om 16  16  

per  1  1  

på 48 9 % 35 8 % 

till 41 7 % 40 9 % 

tills 1  0  

ty 9  9  

under 7  0  

åt 32 6 % 31 7 % 

över 3  0  

Alla 542  434  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 
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With 

 Samtliga gr. Procent Abstrakta (n) Abstrakta (%)* 

Ingen direkt 264 32 % 264 100 % 

Expl. motsv 942 68 % 941 100 % 

Alla 1206  1205 100 % 

* avser andelen av respektive grupp (utan motsv., med motsv.) 

 

Preposition Antal Andel* Abstrakta (n) Andel** 

av 68 9 % 68  

bakom 1  1  

bland 2  2  

bredvid 1  0  

för 6  6  

genom 1  1  

gentemot 1  1  

hos 25  25  

i 17  17  

inom  3  3  

med 773 82 % 773 82 % 

mot 3  3  

om 4  4  

på 15  15  

till 6  6  

tillsammans 

med 

8  8  

vid 3  3  

åt 3  3  

över 2  2  

Alla 942  941  

* avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet 

**avser andelen av översättningar med explicit motsvarighet i abstrakt användning 

 


